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Горещи технологии от 
горещото лято 

Въпреки че лятното трето триме-
сечие на годината в ИТ индустри-

ята обикновено е синоним на пазарен 
застой, тази година като че се оформя 
едно по-различно впечатление - поне 
ако се съди от броя анонси на нови и 
предстоящи софтуерни, хардуерни и 
уеб продукти. Това ни дава добър по-
вод за поне няколко по-обширни техно-
логични обзора, които оформят облика 
и на настоящия августовски брой на ди-
гиталния PC World.

Водещ, разбира се, е обобщителният анализ за очакваната най-
скоро наесен нова операционна система Windows 8, въпреки че 
“горещата” новина от юли всъщност е появата на първата предва-
рителна версия на Office 2013 . Завършеният офис пакет от след-
ващо поколение обаче ще се появи по-късно, така че сега можем 
да обърнем внимание на съществуващи и актуални за сезона ре-
шения, каквито са например най-пресните дънни платки с чипсет 
Intel Z77 (за които има подробно и обширно тестово сравнение в 
рубрика “Тестове”), уеб браузърите (рубрика “Интернет”), GPS тех-
никата (“Хардуер”) или всички онези подходящи за летни забавле-
ния джаджи, за които можете да направите доста успешни покупки, 
ако следвате препоръките ни в секция “Help”. 

Както винаги, предвидили сме и обичайната порция практически 
ориентирани материали, с които този път ще ви запознаем по-от-
близо с портовете и конекторите на дънните платки, както и с някои 
тънкости на макрос функциите в Word. Това и още много можете 
да намерите в следващите дигитални страници, а ако те не успеят 
да заситят глада ви за информация през дългите летни дни, вина-
ги можете да разчитате на сайта ни www.pcworld.bg , който ще бъде 
обновяван ежедневно и през целия август въпреки отпускарско-ва-
канционния период. 

Желаем ви приятни и полезни моменти с поредния дигитален 
брой на PC World.

В следващия брой очаквайте:

• Групов тест на ultrabook лаптопи

• Най-добрите мобилни приложения 
за ученици

• Софтуерни инструменти за 
тестване на РС компонентите

• Наръчник за покупка на електронен 
четец  
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Какво не 
ни допада

Мнението на 
потребителите

Магазинът за 
приложения

Подобрени 
функции

Windows 
8 като 

таблетна ОС

Windows 8 Release Preview е по-
следното издание за предварите-
лен преглед на новата операцион-
на система на Microsoft преди 
излизането на финалната версия 
през есента. С нея редмънтската 
компания затвърди намерението 
си да направи цялостен редизайн 
на своята платформа, така че тя 
да отговаря най-добре на таблет-
ната ера. Това си има своите пре-
димства, но има и някои фактори, 
които могат да накарат потреби-
телите да се отдръпнат от нова-
та ОС. В следващите страници 
ще опитаме да обобщим едните 
и другите в „последно отброява-
не” 2-3 месеца преди официал-
ния старт на Осмицата.

Какво ще 
заобичаме и 
намразим в  
WINDOWS 8:
опит за обобщение 
преди есен ния старт

СофтуерСофтуер
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И най-хубавите, и „най-ло-
шите” черти на Windows 8 се 
крият във факта, че тази плат-
форма е различна – безспор-
но и неизбежно по-различна 
от досегашните. С нейното по-
следно предварително издание 
преди излизането на финална-
та версия – Windows 8 Release 
Preview, Microsoft затвърди мне-
нието си, че драматичните про-
мени са необходими, за да 
може фирмената операцион на 
система да остане на гребена 
на вълната в свят, доминиран 
от смартфони, таблети, сензор-
ни екрани и „облачни” услуги. 
За част от потребителите това 
може да е голямо предимство, 
но за други то означава да запо-
чнат да учат от началото как се 
правят неща, които по принцип 
знаят от години.

Ако се съди от 
ReleasePreview изданието (с 
което ви запознахме обстой-
но в миналия дигитален брой 
7/2012 на PCWorld), се виж-
да, че Windows 8 е извървяла 
сериозно разстояние спрямо 
Consumer Preview версията, 
макар да изглежда и че все 
още има какво да се желае. 
От една страна, при Mail при-
ложението липсват функции, 
Metro приложенията изглеж-
дат стран ни на закоравелите 
РС потребители, а Start екра-
нът и самият Metro интерфейс 
са толкова различни в сравне-
ние със старите ОС, че първо-
началният шок за свикнали-
те с досегашните Windowsи е 

неизбежен. От друга страна, 
Windows 8 изглежда напълно 
готова за мобилните устрой-
ства, тъй като консумира зна-
чително по-малко системни 
ресурси спрямо предните си 
превъплъщения, а дори при 
взаимодействие чрез миш-
ка и клавиатура Metro ин-
терфейсът е станал по-ле-
сен за използване. В края на 
краищата Windows 8 Release 
Previewдава доста добра 
представа за това, как ще 
функционира финалната вер-
сия на операцион ната сис-
тема, тъй като всички важни 
компоненти на платформата 
вече са налице, и то вече поч-
ти в най-излъскания си вид. А 
той е основната и най-същест-
вена промяна.

Скъсване с миналото
По-дългогодишните РС по-

требители сигурно вече са ус-
тановили факта, че Windows 8 
всъщност прави най-същест-
вените промени в интерфейса 
на платформата от Windows 
95 насам. Главният lock екран 
включва информация за дата-
та, часа плюс уведомления, 
а при зареждане на Windows 
8 излиза прословутият вече 
нов стартов екран, изпълнен с 
адаптируема мрежа от „плоч-
ки”, пресъздаващи приложе-
нията, които пък при старти-
ране се изобразяват в новия 
„Метро стил” интерфейс, оси-
гуряващ актуална информа-
ция от тях. За преминаване 

към по-стандартния десктоп 
изглед трябва да се докосне/
кликне специалната Desktop 
плочка, да се използва кла-
виатурен шорткът, или да се 
стартира десктоп приложение, 
което е „забодено” на персона-
лизирания стартов екран. 

Според уверенията на 
Microsoft настолните при-
ложения, които работят 
под Windows 7,би трябва-
ло да действат и в настол-
ната среда на Windows 8, но 
като изключим това, всич-
ко останало е доста проме-
нено. Главните настройки 
и функции на Windowsсега 
са достъпни през излизаща-
та от дясната част на екрана 
Charms лента, а превключва-
нето между работещите про-
грами става с App лентата 
вляво. Прословутият Startбу-
тон с основните менюта, кой-
то на пръв поглед е изчезнал, 
всъщност е заменен с описа-
ния по-горе стартов екран. 

Вече е пределно ясно, че 

1985 1992 1995

Windows 1 изглеждаше доста 
примитивно със своите 
незастъпващи се прозорци

Windows 
ретроспекция:  
През годините 
Microsoft 
променяше 
често своята 
операцион на 
система. Ето 
основните 
моменти от 
1985 г. насам.

Windows 95 ни донесе 
лентата със задачи и 
вездесъщото Start меню

Windows 3.1 въведе доста подобрена 
draganddropфункционалност плюс 
мултимедийна поддръжка
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това се прави с цел Windows 
8 да е по-удобна за работа 
на таблети или други РС-та 
със сензорни екрани. И това 
действително е така, но как-
то споменахме, адаптиране-
то към новата операцион на 
система може да се стори до-
садно за свикналите с нейни-
те по-стари издания – имен но 
защото е толкова различна. 

Това води и до логичното 
предположение, че ако ис-
кате една и съща версия на 
операцион ната система и 
на таблета, и на останали-
те си компютри, промените 
в Windows 8 сигурно ще бъ-
дат добре дошли за вас. Ако 
обаче планирате да използ-
вате Осмицата главно на на-
столен компютър или на лап-
топ, новият дизайн може и да 
не ви се стори най-полезното 
нововъведение. В този сми-
съл може би Windows 8ще 
има по-голям успех сред по-
требителите, ако във финал-
ната версия на платформата 

Microsoft им даде повече въз-
можности да избягват спор-
ния Metro интерфейс, при по-
ложение че не го харесват. 
Но успехът на Windows 8ще 
зависи не само от потребите-
лите, а и от разработчиците и 
способност та им да направят 
достатъчно като количество и 
качество Metro приложения. 
А не на последно място и от 
самите хардуерни производи-
тели, които трябва да ни оси-
гурят не само ефектен, но и 

ефективен хардуер със сен-
зорни екрани. 

На следващите страници 
ще преговорим накратко не-
щата, които можем да заоби-
чаме или да намразим в но-
вата Windows 8, а ако искате 
да откриете и собствени таки-
ва преди официалния старт, 
можете да го направите, 
като си свалите и изпробва-
те Windows 8 Release Preview 
изданието, достъпно от офи-
циалния сайт на Microsoft. 

2001 2007 2009 2012

Windows 7 ликвидира 
„източването” на ресурсите, 
носейки допълнителна стабилност

Windows Vistaвъведе 
полупрозрачния 
Aeroинтерфейс

Пристига 
Windows 8 с 
Metro

Windows XP постигна 
забележителна стабилност 
благодарение на своите NT корени

Скоростни тестове: дотук добре
Въпреки все още незавършения си вид и очакванията за още 
оптимизации във финалната версия, Windows 8 и сега изглежда доста 
впечатляващо до предшественика си при тестовите сравнения в 
изпитания за производителност. В края на март колегите от 
американското издание на PCWorldнаправиха сравнителни тестове на 
Windows 8 срещу Windows 7 с фирмения тестов пакет WorldBench7 на 
идентична хардуерна РС конфигурация, включваща 3.3GHz Intel Core 
i5-2500K процесор, 8GB DDR3 RAM @ 1333MHz, 1TB 7200-rpm HDD и 
Nvidia GeForce GTX 560 Ti видеокарта. Следва кратко обобщение на 
най-важните резултати, а за по-подробна информация можете да 
преговорите специалната ни публикация по темата.

Тест Резултат

WorldBench 71 

Време за стартиране2 

Уеббраузинг3

Видеоенкодинг4 

nWindows 7 nWindows 8. Забележки: 1 Брой точки в тестовия пакет WorldBench 7, по-високата 
стойност е по-добра; 2 Време за старт от изключено положение до зареждането на работния плот 
в секунди; 3 Кадри в секунда според тестовата програма WebVizBench, по-високата стойност е 
по-добра; 4Конвертиране на видеосъдържание, време в секунди, по-ниската стойност е по-добра.
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Metro: най-хазартният 
залог на Microsoft

Шест неща, 
които ни 
харесаха
1 Metro интерфейсът на сен-

зорни екрани: При използва-
не на подходящи настройки новият 
интерфейс е бърз, гъвкав, привле-
кателен и много лесен за използ-
ване. Пред него дори iOS изглежда 
тромава, а Android таблетите 
сякаш предлагат просто груб 
набор от разбъркани уиджети.

2 Internet Explorer 10: IE 10 
определено се очертава 

като забележителен браузър – 
той има много по-добра съвмес-
тимост с уебстандартите, откол-
кото своите предшественици, 
освен това поддържа много 
добре HTML 5, а и работи доста 
по-бързо.

3 Синхронизацията: Доста-
тъчно е да въведете своя 

онлайн профил на друго РС и 
голяма част от любимите ви 
инструменти и съдържание – от 
Metro приложенията до настрой-
ките и браузърната история – ста-
ват налични на него директно 
през Мрежата.

4 Refresh/Reset функциите: 
Можете да възстановите РС 

системата си до състояние „като 
нова” само за минути, без да се 
налага да я инсталирате изцяло. 
Ако често влизате в ролята на 
семейна „техническа поддръжка”, 
няма как да не оцените това.

5 По-бързият старт: Хибрид-
ната технология за зарежда-

не на Windows 8 привежда 
операцион ната система в работно 
състояние значително по-бързо от 
преди.

6 Работата с мрежи: Windows 
8се свързва по-бързо, 

интегрира се безпроблемно с 
мобилни и Wi-Fi мрежи и ви поз-
волява да следите натоварването 
на каналите. Има даже удобен 
специален режим за работа в 
самолет.

Най-впечатляващата и едновремен но с това най-противо-
речивата промяна в Windows 8 е новият Metro интерфейс на 
операцион ната система – същите онези ярко оцветени „плоч-
ки”, които служат едновремен но като шорткъти към инсталира-
ните програми и като „виоджети”, транслиращи в реално време 
дан ни и актуализации от тях. А обръщаме толкова голямо вни-
мание на интерфейса имен но защото той осъществява взаимо-
действието между потребителя и компютъра и защото повечето 
хора вероятно ще формират мнението си за новата ОС на база-
та на това, което мислят за Metro. А новият интерфейс има как-
то безспорни предимства, така и неща, които буквално могат да 
те подлудят.

Ако например използвате Windows 8на устройство със сен-
зорен екран, Metroсъс сигурност ще се представи като отличен 
начин за взаимодействие с него. „Живите” плочки показват по 
приятен начин динамично променящото се съдържание на при-
ложенията, например последните мейли или напомняния от ка-
лендара, като улесняват значително навигацията с таблет. 

Един плюс за по-традицион но настроените РС потребители 
би трябвало да е фактът, че Microsoft са заменили старото, мал-
ко и претрупано Start меню с големия и доста по-добре изглеж-
дащ стартов екран на Metro– с негова помощ лесно можете да 
групирате и подреждате предпочитаните приложения, а за тър-
сенето е достатъчно просто да започнете да въвеждате текст 
някъде по екрана.

От друга страна, честото съпоставяне на Metroс традицион-
ния десктоп интерфейс може да остави впечатлението, че 
Microsoft някак тромаво са обединили две различни операцион-
ни системи. Приложения като Internet Explorer например из-
глеждат различно в Metroи в десктоп среда. Това е така, защо-
то оптимизираните за таблети Metroприложения не работят тъй 
ефективно в настолна среда. Те се изобразяват на цял екран по 
подразбиране, като много от тях дори не действат добре в по-
малки прозорци. В същото време количеството информация на 
всеки екран обикновено е недостатъчна, така че често се нала-
га хоризонтално скролиране дори за изпълнението на сравни-
телно прости задачи.

По-неприятният момент е, че ако не харесвате Metro интер-
фейса, нямате възможност просто да го изключите и игнорирате 
(поне в досегашните издания за предварителен преглед) – при 
всяко включване на компютъра започвате от Metro Startекрана и 
трябва честичко да се връщате към него, за да стартирате при-
ложенията. Едва ли това е най-доброто решение. 
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Windows 8 през погледа на 
потребителите

 Малцина са хората с неутрално отношение към Metro, 
като повечето потребители или го харесват, или го намраз-
ват. Това установи проведено през пролет та онлайн проуч-
ване на американското издание на PC World сред близо 
3000 читатели. То доказва недвусмислено, че Metro интер-
фейсът е най-противоречивият аспект на новата 
операцион на система, като според обобщените резултати 
над една четвърт от участниците в анкетата (26,2%) са 
крайно недоволни от Metro. От друга страна, почти толкова 
(23,2%) са отговорили, че са изключително доволни от него.

 Общо взето, потребителите харесват най-вече 
производителност та на Windows 8. При сравнение с пре-
дишната версия на операцион ната система на едно и също 
устройство 40% от потребителите забелязват подобрение в 
скорост та на работа под Windows 8, а само 9,4% от респон-
дентите смятат, че с Win 8 системата им е била по-бавна. 
По-голямата част от участниците в проучването харесват 
също новия уеббраузър Internet Explorer 10 и новия 
Windows Explorer, който вече е обзаведен с Ribbon интер-
фейса, познат от последните версии на Microsoft Office.

Степента на цялостното удовлетворение от новата ОС 
също показва доста разнообразни впечатления: 52% от 
участниците в онлайн проучването на PC World заявяват 
различна степен на удовлетвореност от нея, но по-малко от 
половината са склон ни да я препоръчат на приятел.

Всъщност ето и самите числа:

Шест неща, 
които не ни 
допаднаха
1 Иконите на настолни приложения на 

Start екрана: Присъствието на грозни 
икони в празни квадрати и линкове към все-
възможни деинсталатори изглежда не на 
място в новия интерфейс и би било добре, 
ако има по-прегледен начин за интегриране 
на десктоп приложенията в стартовия екран.

2 Проблемите с мултимониторната 
поддръжка: Във версия Consumer 

Preview при работа с два монитора кликане-
то върху интерфейса наединия се отразява-
ше и на изобразяваното на другия, което не 
бива да се случва. В Release Preview изда-
нието това е оправено, но въпросът за адек-
ватната мултимониторна поддръжка все пак 
ще е на дневен ред и до излизането на 
финалната версия, която не би трябвало да 
страда от такива проблеми.

3 Metro приложенията: За да може да се 
реализира истинският потенциал на 

новия Metro интерфейс, всички създадени 
съгласно новия дизайн приложениятрябва 
да са много зрелищни, цен ни и приятни за 
работа. Това можеше да се каже за малко 
от наличните програми в предварителните 
пробни издания на платформата.

4 Неизбежните сблъсъци с Metro: Ако 
работите с Windows главно на настолни РС 

или лаптопи, би трябвало да можете да използ-
вате лесно традицион ния интерфейс. Но 
Windows 8 винаги стартира в Metroи изисква 
често връщане към него в процеса на работа.

5 Хоризонталното скролиране: В по-
голямата си част информацията в 

Metroприложенията е организирана хори-
зонтално с много празно пространство 
между полезните части. За сензорните екра-
ни, поддържащи swipe жестове, това не е 
проблем, но при настолна работа безкрай-
ното хоризонтално скролиране е досадно.

6Приложенията на цял екран в Metro: 
Едно от големите удобства на досегаш-

ните Windowsи е възможност та да се виж-
дат два или повече прозореца едновремен-
но на екрана, но Metro приложенията по 
подразбиране често се отварят на цял 
екран. По принцип има опция за свиването 
им до вертикални панели, но тя не работи в 
много програми.

Мярка 1-малко 
вероятно 2 3 4 5 6 7 8 9 10-много 

вероятно

Вероятност за 
препоръка 21% 6% 8% 6% 9% 7% 9% 11% 6% 17%

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

ПОТРЕБИТЕЛСКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ WINDOWS 8

 БИХТЕ ЛИ ПРЕПОРЪЧАЛИ WINDOWS 8 НА ПРИЯТЕЛ?

Функция
Крайно  

неудовлет-
ворени

Донякъде  
неудовлет-

ворени

Нито удовлетво-
рени, нито 

неудовлетворе-
ни

Донякъде  
удовлетво-

рени

Крайно  
удовлет-
ворени

Не знаят

Metro 
интерфейс 26% 17% 12% 21% 23% 1%

Windows Store 10% 10% 23% 23% 13% 20%

Mail, Calendar 
и People apps 10% 15% 20% 24% 17% 15%

Internet 
Explorer 8% 12% 22% 29% 24% 6%

Windows 
Explorer 6% 8% 23% 30% 30% 4%

Restart/restore 
възможности 7% 7% 15% 17% 26% 29%

Като цяло 15% 19% 13% 28% 24% 1%

ИЗТОЧНИК: Анкета на 2963-ма читатели на PCWorld.com, които са инсталирали и изпробвали 
Windows 8 Consumer Preview
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Въпреки очеизбождащите промени в интерфейса, подобренията 
в Windows 8се простират далеч отвъд външния вид и работата 
със сензорните екрани. Преди всичко новата операцион на 
система изисква значително по-малко памет и процесорен 
ресурс, отколкото Windows 7. Мрежовата поддръжка в новата 
версия демонстрира по-бързо и по-интелигентно Wi-Fi свързване, 
както и по-добро управление на Ethernet и клетъчните мрежи, а 
един нов интегриран принтерен драйвър (какъвто се надяваме да 
видим във финалната версия) би улеснил доста и работата с 
модерните свързани устройства за печат. 

Подобрен с „пипнат” интерфейс е и Windows Explorer модулът 
(на илюстрацията), който вече включва отделни бутони за 
преминаване между нивата на директорийните дървета или за 
показване на свойствата на даден файл. „Драматично” е 
подобрен и file move/copy прозорецът, а добре дошъл е и 
контекстуалният Ribbon интерфейс, който елегантно се прибира, 
когато няма нужда от него.

Предимство в така критикуваната мултимониторна поддръжка 
пък е възможност та иконите от лентата със задачи да следват 
приложенията на монитора, на който те се възпроизвеждат в 
момента, а фоновите теми могат да се размножават на всички 
дисплеи. В същото време промени в DirectX и модела на 
графичните драйвъри на Windowsподобряват производителност-
та и улесняват разработчиците при отстраняването на открити 
бъгове в мултимедийните приложения.

Усилена е и сигурност та, обезпечена с новия модул Windows 
Defender, който включва антималуер функционалност та на 
фирмения защитен продукт MicrosoftSecurity Essentials, а има и 
много добре устроена система за родителски контрол. 
Синхронизацията между различни РС машини също е на високо 
ниво и макар да не инсталира автоматично приложения на 
различните системи, бързо разпространява между направените 
потребителски настройки.

Поглед под капака

 Новият магазин 
на Windows

Няма да е преувеличение да се каже, 
че в днешно време никоя джаджа не 
може да се продава добре, ако не е 
интегрирана с някакъв магазин за прило-
жения. А този феномен не се ограничава 
само до таблети и смартфони, откакто 
Apple интегрира своя AppStore в OS X 
Lion. Сега същото прави и Microsoft с 
магазина за приложения в Windows 8. 
Това е мястото, от което като потребите-
ли ще можем да търсим, избираме, сва-
ляме и инсталираме най-различни про-
грамки в Metro стил… и да ги купуваме, 
като продажбите ще се осъществяват 
посредством личните ни акаунти в 
Microsoftския „облак”.

Разбира се, ще има и много безплатни 
приложения, част от които се появиха и в 
предварителните версии на Windows 8. 
Когато обаче магазинът отвори врати за 
бизнес във финалната версия на 
Windows 8, той ще започне да предлага 
купища платени програми с цени от $1,49 
до $999. Самите разработчици ще могат 
да предлагат приложенията си по раз-
лични начини – както срещу еднократно 
заплащане, така и на абонаментен прин-
цип – а ако не искат транзакциите им да 
минават през Microsoft, ще могат да 
устройват собствени начини за осъщест-
вяването им. Подобно на принципа в 
Apple AppStore приходите ще се разделят 
на 30% за Microsoft и 70%за разработчи-
ка, но ако оборотът на дадено приложе-
ние надхвърли $25 000,делът на 
Microsoft пада на 20%.
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В опитите си да експлоатират 
модните тенденции и търсенето 
хардуерните производители про-
дължават да бълват таблети със 
смайващи темпове с цел да за-
пълнят отворената от Apple iPad 
ниша. До този момент Android ус-
тройствата все още не успяват 
да вземат превес и да се нало-
жат като безапелацион на алтер-
натива, което отваря вратата и 
за включване на очакваната въл-
на от Windows 8 таблети. Но както 
е при всяка новост на пазара, ус-
пехът на следващата операцион-
на система, включително в таблет 
сегмента, ще зависи от това, как 
потребителите ще приемат драс-
тичните промени в нея.

Windows 8обаче има добри 
шансове най-малкото защото при-
тежава потенциала да внесе ед-

нородност в работата с различни 
типове устройства. Съгласно за-
мисъла операцион ната система 
работи по сходен начин без значе-
ние дали е инсталирана на таблет, 
или на настолен компютър. Тази 
идея има доста предимства от по-
требителска гледна точка, а те 
стават и още повече, когато към 
нея се добави възможност та за 
използване на един и същ софту-
ер и приложения на всички джа-
джи, които харесваме. Без съмне-
ние тази унификация ще е изгодна 
и за Microsoft, която ще получи се-
риозен трамплин за експанзия към 
пазарите на таблети и смартфони.

Разбира се, успешната реали-
зация на всичко това зависи от 
редица условия: от това, дали 
Microsoft ще успее да набере кри-
тична маса от налични нови при-

ложения; дали компанията ще 
успее да предложи достатъчно 
добри инструменти за бизнеса, 
които да помагат на фирмите да 
си вършат по-добре работата и 
да управляват компютърната си 
техника; дали Windows базира-
ните таблети ще бъдат достатъч-
но конкурентни като цена – все 
неща, които ще разберем едва 
след официалния пазарен дебют 
на Windows 8. Той според вече 
официалното потвърждение на 
редмънтци ще се състои в края 
на октомври. 

Безспорно най-голямото потен-
циално предимство на Windows 8 
като платформа за таблети оба-
че ще е съвместимост та с много 
от съвремен ния Windows софту-
ер, с който понастоящем работят 
над 90 млн. потребители на тази 
ОС. Въпросът е дали всички тези 
приложения ще функционират 
добре (или изобщо) на Windows 
8таблети. 

Проблемът има две страни. 
Първо, сегашните Windows при-
ложения не са оптимизирани за 
сензорни екрани, в резултат на 
което пръстовата навигация из 
менютата им не е лесна. Второ 

и още по-важно, Windows8 ще е 
първата WindowsOS,която ше ра-
боти на ARMбазирани системи в 
чип (SoC) от различни произво-
дители като NVidia, Qualcommи 
TexasInstruments. Но тъй като ARM 
е съвсем различна архитектура 
от използваната във вселената 
AMD/Intel/x86/x84, съществуващи-
те Windows приложения няма да 
работят на ARMбазирани таблети. 
Затова, за да се избегнат „недора-
зумения”, ARM таблетите, които се 
очаква да бъдат по-леки и по-евти-
ни от устройствата с Intel и AMD-
чипове, няма да поддържат деск-
топ режим на работа и ще работят 
само с новите Metro приложения. 

Според пазарните аналитици 
всички тези условности и ограни-
чения може да се окажат рецепта 
за провал, тъй като има опасност 
да объркат потребителите и да де-
мотивират бизнес средите да оси-
гуряват поддръжка за Windows 
таблетите с чипове, различни от 
на AMD и Intel. Ако обаче опасно-
стите бъдат преодолени, Windows 
наистина ще бъде навсякъде. 

Операцион на система, направена 
за таблети?

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “СОФТУЕР”
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Наръчник за покупка 
на GPS устройство
Владимир Георгиев

Чудесно време е за покупка на GPS устройство. Не само заради традицион но туристи-
ческия летен сезон, но и защото този тип устройства напреднаха изключително мно-
го през последните години под напора на смартфоните и тяхната вградена навигация. 

В резултат за парите си ще получите не само апарат, който ще ви отведе до желаното мяс-
то, но и нещо много повече спрямо GPS-ите, които властваха на пазара преди година-две. И 
все пак, има няколко фактора, които е нужно добре да се обмислят преди покупката на GPS. 
Трябва ли да има голям екран? Тъч базиран ли да е? Необходими ли са ви дан ни за трафика 
по пътищата? Как стоят нещата с ъпдейтите на картите? И не на последно място нужно ли е 
изобщо да давате пари за навигатор, след като телефонът, а вероятно дори и фотоапаратът 
ви имат GPS? Ще отговорим на тези и много други въпроси в следващите редове...

www.pcworld.bg
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Преди покупката
Цените на GPS устройствата варират в широк диапазон и зависят най-вече от размера на 

екрана и броя на допълнителните функции. Някои модели за автомобили имат малък екран, 
съвсем основни картографски възможности и са на цена около 150 лева. Топмоделите са с 
големи екрани, мултимедийни възможности, Интернет свързаност, отчитане на среден раз-
ход на гориво, по-чувствителен приемник, триизмерни карти, интегриран трафик наблюда-
тел, Bluetooth и други екстри, които ще ви струват около 1000 лева. Затова, преди да прис-
тъпите към тази покупка, си задайте следните няколко въпроса:

Колко често и на какви разстояния пътувате?
Ако имате навика да си правите екскурзии на кратки разстояния, движите се предимно 

сред познати пътища и имате доверие на пословичните ни пътни знаци, GPS-ът едва ли ще 
е оправдана инвестиция за вас. Колкото и вълнуващо да звучи на теория, GPS-ът е страхот-
на джаджа, но трябва сами да решите колко често ще я ползвате, за да оправдае цената си.

Ако често пътувате и дори ви се налага да излизате в чужбина... не ни е ясно защо още 
не сте се сдобили със съвремен на навигация!

Доколко важни са за вас ъпдейтите на картите?
Ъпдейтите на картите са скъпи, а годишните абонаменти за страната и чужбина могат да 

надхвърлят стойност та на самия навигатор. Моделите от среден клас обикновено идват с 
един до три безплатни ъпдейта, а най-скъпите са с едногодишен абонамент (за страната или 
чужбина) или ако имате късмет и уловите промоция, ще са с доживотно обновяване на кар-
тите. Тук решението зависи до голяма степен от това, как сте отговорили на предния въпрос.

Къде ще бъде позиционирано устройството?
Това може да ви се струва несериозен въпрос, но ще е доста неприятно да разберете, че 

за новата ви придобивка няма адекватно място. Обикновено GPS-ът идва със залепваща 
се плочка, върху която се поставя рамо с вендуза. Плочката обаче може да има проблем с 
повърхност та на таблото на автомобила (например то да няма достатъчно равна повърх-
ност или материалът да не позволява стабилно залепване). Някои видове са предназна-
чени за монтиране върху решетката на централните въздушни отвори, но така ще спирате 
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част от циркулацията на въздуха, а и може самото устройство да е прекалено тежко и при 
друсане да пада. И още нещо – GPS-ите сами по себе си са често крадени устройства, но 
раменете/стойките са не по-малко апетитни за автоджамбазите. Имайте предвид, че зале-
пената плочка на таблото е като стикер на автомобила с надпис "Тук се ползва GPS!".

Как работи GPS-ът?
Глобалната позиционираща система е технологичната основа на всички GPS устройства 

и се състои от сателити в орбита (които предават времеви и позициониращи сигнали) и GPS 
приемници (самите устройства), които математически калкулират настоящата си позиция на 
базата на дан ни от сателитите. Системата работи нон стоп и навсякъде по земното кълбо. 

По-малко известен факт е, че за да улови сигнал, GPS устройството не само, че трябва 
да е на открито пространство, но и да установи директна връзка с минимум три сателита 
в небето. Логично е, че в тунели, подземия и като цяло в закрити пространства GPS систе-
мата не работи. На открито колкото повече сателити вижда GPS-ът, толкова по-точни дан-
ни ще получава.

Ключови функции
Покритие: След като не се намираме в САЩ или Западна Европа, не е неуместен въпро-

сът доколко можем да разчитаме на GPS по нашите ширини? Моделите на водещи компа-
нии като TomTom и Magellan, разбира се, имат карти на България, но Garmin предоставят 
напълно локализирано обслужване, включително подробни карти на пътищата ни, кирили-
ца, гласова навигация на български и т.н.

Триизмерни карти: В стремежа си да превъзхождат смартфон навигацията повечето GPS-
и вече предоставят триизмерен поглед към картите. На практика това означава, че пътувай-
ки, GPS картата непрекъснато ще ъпдейтва настоящата ви позиция и заобикалящата сре-
да. Използването на устройство, което работи с двуизмерни карти, е като да гледаш отгоре 
и централно хартиена карта. С 3D картите ориентацията е значително по-лесна.

Навигация „завой по завой”: Солта на всяко GPS устройство – при зададена дестинация, 
се оказва маршрутът „завой по завой”, често съпътстван от гласова навигация. Последно-
то само допреди няколко години беше функция, резервирана за топмоделите, но вече дори 
едни от най-евтините имат гласова навигация. Това, което сега се счита за премиум функ-
ция, са гласовите команди.

POI (points-of-interest): Чудесна функция, която отбелязва на картата редица категории от 
забележителности и интересни локации – хотели, паркове, кафенета, банкомати, бензинос-
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танции, ресторанти, дискотеки, денонощни магазини, болници, аптеки, исторически обекти 
и др. Повечето GPS-и съдържат база дан ни с милиони POI за повечето държави по света 
(включително България).

Размер и вид на екрана: Екраните на GPS-ите за автомобили най-често са в диапазо-
на от 3.5 до 7 инча. Не, не бързайте със заключенията за размерите на екрана: устройство 
с интуитивен интерфейс, но малък екран, ще ви свърши чудесна работа при почти всяка 
ситуация. При това моделите с по-малък екран струват чувствително по-малко. Разбира 
се, големите екрани имат своите неоспорими преимущества, като по-големи карти, пове-
че пространство за различните дан ни и статистики (скорост, посока, надморска височи-
на, означения на улици и т.н.), както и големи виртуални клавиатури. Имайте предвид, че 
най-малките екрани не са тъч базирани поради простата причина, че тапването е по-малко 
ефективно на малък дисплей, отколкото да използваш няколко физически бутона.

Трафик наблюдател в реално време: Някои GPS устройства имат способност та да полу-
чават в реално време ъпдейти за трафика по пътищата; ъпдейтите идват през сигнал за 
безжични дан ни или през FM трансмисия. Някои модели имат вграден приемник за подобен 
род услуги, докато други се нуждаят от свързване към допълнителен приемник (антена). 
Напълно възможно е за трафик информацията да се изисква заплащане на месечна такса 
или това да е безплатно за един до три месеца. Трафик, ремонт на пътища и прочее инфор-
мация се изобразяват на самата GPS карта, което позволява на по-интелигентните устрой-
ства да чертаят алтернативни маршрути. Някои GPS апарати ще ви пренасочват автома-
тично спрямо дан ните, получени за трафика. Все полезни опции за интензивно шофиране в 
градски условия, така че обърнете внимание дали желаното от вас устройство ги включва.
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Слот за памет карти: GPS устройствата съхраняват картите и POI дан ните по един от 
два метода: чрез вграден твърд диск или чрез флаш карта, обикновено под формата на 
microSD. Моделите с хард диск са по-бързи в калкулирането на маршрута и търсенето на 
POI, но памет картите физически са по-трайни. Имайте предвид, че някои HDD модели не 
изискват памет слот, но включват такъв. Възможност та за добавяне на памет не трябва да 
се пренебрегва, тъй като можете да съхранявате повече карти, да запазвате повече адреси 
или да се възползвате от преимуществата на моделите от висок клас, които имат мултиме-
дийни възможности – като музикален плейър и програма за разглеждане на снимки.

Асистент за правилна лента и реалистични изгледи на пътя: Ако карате сред непозната 
територия, дори и най-добре изказаните упътвания от гласовия навигатор могат да бъдат 
объркващи. За щастие повечето съвремен ни GPS устройства са снабдени с асистент, който 
показва коя е правилната лента на движение (по предварително зададен маршрут) и под-
готвя шофьора за предстоящи завои и изходи. Друга много полезна екстра са реалистични-
те изгледи на пътя, които показват истинска снимка на шосето заедно с прилежащите път-
ни знаци (изображението измества пътната карта на екрана на GPS-а за няколко секунди, 
като появата му е няколкостотин метра преди реалното място). Така се избягва дезориен-
тацията по непознатите маршрути.

Брой на поддържаните канали: Каналите определят броя на сателитните сигнали, които 
един GPS може да получава едновремен но. Евтините модели обикновено имат 12 канала, 
а по-скъпите акомодират до 24. Грубо и накратко казано, колкото по-голям е броят на кана-
лите, толкова по-висока ще е точност та на устройството.

Tracks: Проследяването е друга централна функция в повечето GPS-и. Ходейки или шо-
фирайки по маршрут, вашият GPS записва и показва къде сте били. Този процес прави лес-
но проследяването на стартова точка, а някои модели дори могат да свалят трасето на РС 
и да предоставят подробен маршрут на топографска карта. Тази карта може да се принти-
ра и да се използва за класическа навигация или да има сантиментална стойност. Отбеле-
жете, че евтините модели са с ограничено пространство за запис на трасета, докато по-скъ-
пите помещават повече от достатъчно и позволяват идентифициране чрез въвеждане на 
имена по лично усмотрение.
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Друго
Интуитивност: GPS-ите за автомобил 

могат да са по-разсейващи от телефо-
на. Затова картите трябва да са лесно 
четими, основните функции да са с бърз 
достъп, а ако контролът е тъч, всичко 
по-важно трябва да се случва с не пове-
че от 3-4 тапвания. 

Светлоотразяващи екрани: Ярка, ди-
ректна слънчева светлина може да пре-
товари вграденото фоново осветление 
на екрана и така картите да станат на-
пълно нечетими. Зад екраните на моде-
лите от среден и висок класове обик-
новено се намира светлоотражателно 
покритие, което използва слънчева-
та светлина, за да увеличи яркост та на 
дисплея. 

Bluetooth: За какво е Bluetooth в GPS 
устройство, ще попитате? Bluetooth-ът позволява взаимодействието между GPS-a и моби-
лен телефон, а от там и хендс-фрий разговори посредством GPS говорителите.

Музикален и видеоплейър: Едва ли ще искате да гледате клипове по време на шофира-
не, но защо да не послушате нещо? Повечето GPS устройства от висок клас възпроизвеж-
дат музика, съхранена на памет карта. Тези модели обикновено предоставят и възможност 

за разглеждане на фотоси.
FM трансмитер: Някои GPS-и идват с FM трансмитер, който позволя-
ва пренасочване на аудиосигнала – включително и от кои говорите-

ли да излиза звукът – към стереото на автомобила.
Интернет свързаност: Тази функция все още не е навлязла ма-

сово сред GPS апаратите, но с времето това ще се промени. С 
какво може да ви помогне? Например прави възможно изпраща-
нето на адреси към GPS устройството посредством уеб, както и 
помага в търсенето на конкретна информация 

за дадена локация (да речем, цена на го-
ривото). 
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Малък фотоапарат с големи възможности е съкровената мечта на много любители-фотографи, 
но, за щастие, тя вече има и своите реални превъплъщения. Точно такова е Sony α NEX-F3, 
предназначен за взискателните потребители, които търсят качество на снимките, но предпочи-

тат и фотоапаратът да е компактен.
Джобният NEX-F3 се отличава с компактен безогледален дизайн, но и с далеч по-голям сензор от тези 

в масовите модели фотоапарати от тип “point-and-shoot”. Тук фирменият Exmor APS HD CMOS сен зор 
осигурява 16,1 ефективни мегапиксела резолюция за кристално ясни снимки и детайлно HD видео дори 
при слаба осветеност.

Специфична особеност на фотоапарата Sony α NEX-F3 е завъртащият се на 180 градуса LCD дис-
плей, който улеснява значително и правенето на автопортрети. Всъщност също толкова лесни са и 
снимките при различните други сценарии, които са улеснени максимално дори за начинаещите фо-
тографи посредством цял куп автоматизирани креативни режими. Незаменим за по-неопитните ще е 
най-вече усъвършенстваният универсален Auto режим, който интелигентно разпознава обширен на-
бор от специфични характеристики на сцените и обектите с умението на професионален фотограф, 
оставяйки на потребителя просто да натисне бутона.

Интересни нови възможности за фотографска изява предоставят функциите Панорамна снимка, 
Артистични ефекти, Автоматичен HDR, 3D снимки и други. Разширени са и възможностите за зас-
немане в закрити помещения или при слаба осветеност чрез полезната вградена светкавица, която 
удобно се сгъва в корпуса, когато не е нужна, спестявайки необходимост та от носене на допълните-
лен аксесоар от този тип.

Има и редица други подобрения, които превръщат Sony α NEX-F3 за всички онези, които търсят 
ниво, по-високо от това на масовите point-and-shoot апарати. Сред тях е изграденият с висококачест-
вени материали корпус с удобен захват, както и усилената батерия, чийто запас е с 18% по-голям от 
този на предишния модел (NEX-C3) и вече позволява правенето на 470 снимки с едно зареждане. Са-
мото зареждане на батерията пък става през стандартен USB интерфейс, което облекчава пътувани-
ята, спестявайки разнасянето на излишни кабели.

Когато към всичко това се добави и качествен обектив, като новия модел SEL18200LE E18-200mm 
F3.5-6.3 OSS LE с 11-кратно оптично увеличение, удвоявано качествено със специалния режим Image 
Zoom на апарата, съмнение в качеството на снимките просто не може да има. 

А най-добрата новина е, че малкият-голям Sony α NEX-F3 и всички аксесоари за него са вече на 
разположение у нас.

Най-добрият начин за 
улавяне на летните 
спомени – Sony α NEX-F3 
Малкият-голям фотоапарат Sony α NEX-F3 комбинира 
компактния безогледален дизайн с качеството на снимките 
и обширната функционалност на DSLR-устройствата.

Sony представя:

Предимствата на Sony α NEX-F3 
• Снимки с DSLR качество в компактен и лек апарат
• APS-C сензор с ефективни 16,1 Mpix резолюция
• Завъртащ се на 180 градуса LCD екран за лесни автопортретни 
снимки
• Удобна вградена, прибираща се в корпуса светкавица
• Заснемане на Full HD видео (AVCHD-50i/25p) с обемен звук
• Clear Image Zoom режим, който удвоява ефективно оптичното 
увеличение без намаляване на резолюцията
• Интелигентен Superior Auto режим, разпознаващ сцени и обекти
• Дълъг живот на батерията и зареждане през стандартен USB 
интерфейс

http://www.sony.bg/product/dsb-nex-3/nex-f3k


Тест на съвремен ните 
геймърски платформи – 
дън ни платки с чипсет 
Intel Z77
Денислав Славчев

Производителите на хардуер винаги са обичали и ще продължават да обичат пристрас-
тените геймъри. Имен но те, както и овърклокърите, и ентусиастите са „движещата 
сила“ при ъпгрейдите.

А производителите услужливо се грижат за геймърското общество. Те предлагат на потре-
бителите различни решения, като започнем от фабрично овърклокнатите графични карти, 
минем през специалните геймърски слушалки, клавиатури /джойстици/, контролери и стиг-
нем до геймърските подложки за мишки. И каквото и да говорим, компютърните игри способ-
стват за повсеместното увеличаване на мощност та на компютърните системи.
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Успешната формула
Така е и в света на дън ните платки. При някои компании се появиха цели продуктови ли-

нии, ориентирани към геймърите и ентусиастите, а на други (като например eVGA) дори 
цялата продукция е ориентирана към тях. Например компанията ASUS е добре известна 
на всички с тяхната геймърска серия ROG (Republic Of Gamers). Едва ли някой би оспорил 
търговския успех, който има тази серия продукти. Самата линия продължава да се разши-
рява, като заема постоян но нови сегменти с продуктите си. Изглежда това не дава покой на 
конкуренцията, която не иска да бъде просто „зрител“. Това доведе до появата до подобни 
решения и при останалите големи в бранша: ASRock създадоха серията Fatality, а Gigabyte – G1.Killer. Като 
цяло тези специални серии се открояват със своите ярки цветови гами, запомнящ се външен вид и въплъщаващи в себе си 
върхови технологични разработки на съответните компании производителки.

Разбира се, не е необходимо дадена дън на платка да принадлежи към една или друга 
„геймърска” серия, за да бъде достатъчно интересна на геймъри, овърклокъри и ентуси-
асти. Практиката показва, че доста редови модели също стават хит сред тези потребите-
ли. Но все пак при този тип серии се предполага, че на гейминга е обърнато по-специално 
внимание, ако се вярва на PR материалите и ако се гледа визаулното оформление на про-
дукта, опаковката и окомплектовката му. В действителност разкази от типа на „имало едно 
време един успешен геймър, който решил да помогне на своите събратя, след което се по-
явила една компания, на която той разкрил геймърските тайни...“ звучат доста наивно, но 
в края на краищата и двете страни не могат да преброят печалбите си от вярващите на та-
киви красиви истории. Всъщност няма никакви тайни в това, каква трябва да бъде „форму-
лата“ на една геймърска дън на платка – отлична производителност, добър звук, стабилна и 
бърза връзка с Интернет. А как точно ще бъде реализирано това е вече въпрос на баланс с 
функционалност та, качеството и себестойност та на съответния производител. Затова и на 
пазара има такова разнообразно количество продукти.

Модерните решения
След като се появи новото поколение процесори Intel Ivy Bridge, съвсем резон но беше 

всички компании да обновят LGA1155 геймърските си серии дън ни платки с новия Intel Z77 
чипсет, който е наследникът на доста успешния Z68 и съпровождащ новото поколение про-
цесори. Този път от Intel не направиха грешката да пуснат „окастрения“ вариант на чипсета, 
пък след това пълната версия (какъвто беше случаят с P67 и Z68), а направо излезе пълно-
функционалната му версия. Но нови неща при него спрямо Z68 практически няма. На много 
места ще срещнете, че му се приписва поддръжката на интерфейса PCI Express, генерация 
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Как тествахме
За провеждането на тестовете използвахме предишно поколение (Sandy Bridge) проце-

сор – Core i7-2600K. Мотивите ни за това решения бяха базирани на по-високата консума-
ция на електроенергия, която имат тези процесори спрямо новите Ivy Bridge. Това означава и по-
стресиращ тест за VRM регулаторите на дън ните платки. Още повече че Ivy Bridge фамилията, 
предвид цената и овърклок възможностите си, не се оказа толкова атрактивна за ентусиастите и 
геймърите. В момента доста от тях предпочитат имен но Sandy Bridge, когато купуват нови систе-
ми или правят ъпгрейд. Ние отдавна сме открили и изследвали максималните овърклок способно-
сти на нашия тестов Core i7-2600К с дън ната платка ASUS Maximus IV Extreme, която се оказа като 
еталон, тъй като даде най-добри резултати. Сега искахме да проверим дали на същото напреже-
ние (1,365V), измерено с цифров мултимер, ще постигнем същата овърклок честота от 4,8 GHz при 
23*C околна температура. Ако не може да се постигне стабилна работа на тази честота, увелича-
вахме напрежението до стойност, която ни даваше възможност да получим стабилна работа. След 
това снижихме множителя на процесора на x46 и започнахме да увеличаваме bclk честотата, дока-
то намерим максималнaта стабилна овърклок честота. След това свалихме множителя още мал-
ко надолу (x44), за да получим максимално възможната стойност на bclk, която в крайна сметка се 
оказа еднаква при всички платки и се ограничаваше от самия процесор. Резултатите с дан ните мо-
гат да се видят на графиките.
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Марка ASUS ASRock ASRock Gigabyte Gigabyte
Модел Sabertooth Z77 Z77 Xtreme 9 Fatal1ty Z77 Professional-M G1.Sniper 3 G1.Sniper M3
Цокъл LGA1155 LGA1155 LGA1155 LGA1155 LGA1155
Чипсет Intel Z77 Intel Z77 Intel Z77 Intel Z77 Intel Z77
Формат ATX ATX mATX E-ATX mATX
Размери 305 x 244 mm 305 x 244 mm 244 x 244 mm 305 x 264 mm 244 x 244 mm
Фърмуер AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS
Брой DIMM слотове 4 4 4 4 4
Поддържана памет Max. 32GB DDR3 1866(OC)/

1600/1333 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 3000+(OC)/2400(OC)/
2133(OC)/1866(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/
2133(OC)/1866(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 2600+(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 2400+(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Разширителни слотове 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 или два x8) 
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 режим, черен) 
3 x PCIe 2.0 x1 

4 x PCI Express 3.0 x16 
(x16/0/16/0 or x8/8/8/8 mode) 
1 x PCI Express 2.0 x16 
(PCIE4: x4 mode) 
1 x PCI Express 2.0 x1 slot 
1 x mini-PCI Express: WiFi + BT module

2 x PCI Express 3.0 x16 (x16/x0, x8/x8) 
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) 
1 x PCI Express 2.0 x1

4 x PCI Express 3.0 x16 
(x16/0/16/0 or x8/8/8/8 mode) 
2 x PCI Express 2.0 x1 
1 x PCI slot

2 x PCI Express 3.0 x16 (x16/x0, x8/x8) 
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) 
1 x PCI Express 2.0 x1

Допълнителен PCI-E 3,0 мултиплеьор n/a PLX8747 n/a PLX8747
Мулти GPU поддръжка NVIDIA® Quad-GPU SLI™

AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

Графични портове HDMI, DisplayPort HDMI D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort
Дискови интерфейси Intel® Z77 chipset : 

2 x SATA 6Gb/s port(s), 
4 x SATA 3Gb/s 
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
ASMedia® ASM1061 : 
2 x SATA 6Gb/s 
2 x eSATA 6Gb/s

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
4 x SATA 3Gb/s 
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
2 x ASMedia® ASM1061 : 
3 x SATA 6Gb/s 
1 x SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
4 x SATA 3Gb/s 
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
1 x ASMedia® ASM1061 : 
1 x SATA 6Gb/s 
1 x SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
3 x SATA 3Gb/s 
1 x SATA 3Gb/s / mSATA 3Gb/s
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
2 x Marvell 88SE9172 : 
4 x SATA 6Gb/s 

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
2 x SATA 3Gb/s 
1 x eSATA 3Gb/s
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 

LAN 1 x Intel® 82579V, 
Gigabit LAN контролер

2 х Broadcom BCM57781 
Gigabit LAN Controler

1 х Broadcom BCM57781 
Gigabit LAN Controler

1 x Qualcomm Atheros Killer E2201 
Gigabit LAN Contr. (LAN1) 
1 x Intel GbE LAN phy 
Gigabit LAN Contr. (LAN2)

1 x Intel GbE Gigabit LAN Controler

Безична връзка n/a Bluetooth 4.0 + IEEE 802.11a/b/g/n n/a Bluetooth 4.0 + IEEE 802.11a/b/g/n n/a
USB интерфейси Intel® Z77 chipset : 

4 x USB 3.0 
ASMedia® ASM1042 : 
2 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
10 x USB 2.0 port(s) 

Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 3.0 
2 х Etron EJ188 : 
8 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
6 x USB 2.0 port(s) 

Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 3.0 
ASMedia ASM1042 : 
2 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
7 x USB 2.0 

Intel® Z77 chipset : 
2 x USB 3.0 
Intel® Z77+ 2 x VIA VL810 Hubs : 
8 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 2.0 

Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
10 x USB 2.0 

Други интерфейси n/a 1 x IEEE 1394a n/a 1 x IEEE 1394a n/a
VRM регулатор DIGI+ 8+4+2 –фазен (цифров) Digi Power Design 8+4-фазен (хибриден) Digi Power Design 8+3-фазен (хибриден)  12+2+1 –фазен цифров дизайн  6+2+1 –фазен цифров дизайн 
Аудио Realtek® ALC892 8-Ch. HD Audio кодек Realtek® ALC898 8-Ch. HD Audio кодек Realtek® ALC898 8-Ch. HD Audio кодек Creative CA0132 SoundCore3D CODEC Creative CA0132 SoundCore3D CODEC
Специфични функции TUF Components 

(Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard), 
ASUS DIGI+ Power Control Utility, Ultimate COOL! 
Thermal Solution, Safe & Stable! Guardian Angel, Dust 
Defender, USB BIOS Flashback, MemOK!, AI Suite II, 
USB Charger+, Anti-Surge, ESD Guards, ASUS UEFI 
BIOS EZ Mode, featuring friendly graphics user interface, 
Network iControl, USB 3.0 Boost, ASUS O.C. Profile, 
ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 2, ASUS 
MyLogo 2, Multi-language BIOS, ASUS Q-Shield, 
ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), 
ASUS Q-Slot, ASUS Q-DIMM, ASUS Q-Connector

Extreme Tuning Utility (AXTU), Instant Boot, 
nstant Flash, 
APP Charger, SmartView, XFast USB, XFast LAN, 
XFast RAM, 
Crashless BIOS, OMG (Online Management 
Guard), 
Internet Flash, Dehumidifier Function, No-K OC 
Technology, 
 Hybrid Booster: CPU Frequency Stepless Control, 
U-COP, Boot Failure Guard (B.F.G.), Good Night 
LED

Extreme Tuning Utility (AXTU), Instant Boot, 
nstant Flash, 
APP Charger, SmartView, XFast USB, XFast LAN, 
XFast RAM, 
Crashless BIOS, OMG (Online Management 
Guard), 
Internet Flash, Dehumidifier Function, No-K OC 
Technology, 
 Hybrid Booster: CPU Frequency Stepless Control, 
U-COP, Boot Failure Guard (B.F.G.), Good Night 
LED

3D BIOS, 3D Power, Super Sight, 
Super Hearing, Super Speed, Super Shield, 
Ultra Durable4, EZ SMART Response, 
EZ Setup, ON/OFF Charge 

3D BIOS, 3D Power, Super Sight, 
Super Hearing, Super Speed, Super Shield, 
Ultra Durable4, EZ SMART Response, 
EZ Setup, ON/OFF Charge 
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 Технически характеристики на тестваните дън ни платки
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Марка ASUS ASRock ASRock Gigabyte Gigabyte
Модел Sabertooth Z77 Z77 Xtreme 9 Fatal1ty Z77 Professional-M G1.Sniper 3 G1.Sniper M3
Цокъл LGA1155 LGA1155 LGA1155 LGA1155 LGA1155
Чипсет Intel Z77 Intel Z77 Intel Z77 Intel Z77 Intel Z77
Формат ATX ATX mATX E-ATX mATX
Размери 305 x 244 mm 305 x 244 mm 244 x 244 mm 305 x 264 mm 244 x 244 mm
Фърмуер AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS AMI UEFI BIOS
Брой DIMM слотове 4 4 4 4 4
Поддържана памет Max. 32GB DDR3 1866(OC)/

1600/1333 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 3000+(OC)/2400(OC)/
2133(OC)/1866(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/
2133(OC)/1866(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 2600+(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Max. 32GB DDR3 2400+(OC)/
1600/1333/1066 
non-ECC, un-buffered

Разширителни слотове 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 или два x8) 
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 режим, черен) 
3 x PCIe 2.0 x1 

4 x PCI Express 3.0 x16 
(x16/0/16/0 or x8/8/8/8 mode) 
1 x PCI Express 2.0 x16 
(PCIE4: x4 mode) 
1 x PCI Express 2.0 x1 slot 
1 x mini-PCI Express: WiFi + BT module

2 x PCI Express 3.0 x16 (x16/x0, x8/x8) 
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) 
1 x PCI Express 2.0 x1

4 x PCI Express 3.0 x16 
(x16/0/16/0 or x8/8/8/8 mode) 
2 x PCI Express 2.0 x1 
1 x PCI slot

2 x PCI Express 3.0 x16 (x16/x0, x8/x8) 
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) 
1 x PCI Express 2.0 x1

Допълнителен PCI-E 3,0 мултиплеьор n/a PLX8747 n/a PLX8747
Мулти GPU поддръжка NVIDIA® Quad-GPU SLI™

AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

NVIDIA® Quad-GPU SLI™
AMD Quad-GPU CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP

Графични портове HDMI, DisplayPort HDMI D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort
Дискови интерфейси Intel® Z77 chipset : 

2 x SATA 6Gb/s port(s), 
4 x SATA 3Gb/s 
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
ASMedia® ASM1061 : 
2 x SATA 6Gb/s 
2 x eSATA 6Gb/s

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
4 x SATA 3Gb/s 
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
2 x ASMedia® ASM1061 : 
3 x SATA 6Gb/s 
1 x SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
4 x SATA 3Gb/s 
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
1 x ASMedia® ASM1061 : 
1 x SATA 6Gb/s 
1 x SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
3 x SATA 3Gb/s 
1 x SATA 3Gb/s / mSATA 3Gb/s
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 
2 x Marvell 88SE9172 : 
4 x SATA 6Gb/s 

Intel® Z77 chipset : 
2 x SATA 6Gb/s port(s), 
2 x SATA 3Gb/s 
1 x eSATA 3Gb/s
Поддържа Raid 0, 1, 5, 10 

LAN 1 x Intel® 82579V, 
Gigabit LAN контролер

2 х Broadcom BCM57781 
Gigabit LAN Controler

1 х Broadcom BCM57781 
Gigabit LAN Controler

1 x Qualcomm Atheros Killer E2201 
Gigabit LAN Contr. (LAN1) 
1 x Intel GbE LAN phy 
Gigabit LAN Contr. (LAN2)

1 x Intel GbE Gigabit LAN Controler

Безична връзка n/a Bluetooth 4.0 + IEEE 802.11a/b/g/n n/a Bluetooth 4.0 + IEEE 802.11a/b/g/n n/a
USB интерфейси Intel® Z77 chipset : 

4 x USB 3.0 
ASMedia® ASM1042 : 
2 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
10 x USB 2.0 port(s) 

Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 3.0 
2 х Etron EJ188 : 
8 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
6 x USB 2.0 port(s) 

Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 3.0 
ASMedia ASM1042 : 
2 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
7 x USB 2.0 

Intel® Z77 chipset : 
2 x USB 3.0 
Intel® Z77+ 2 x VIA VL810 Hubs : 
8 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 2.0 

Intel® Z77 chipset : 
4 x USB 3.0 
Intel® Z77 chipset : 
10 x USB 2.0 

Други интерфейси n/a 1 x IEEE 1394a n/a 1 x IEEE 1394a n/a
VRM регулатор DIGI+ 8+4+2 –фазен (цифров) Digi Power Design 8+4-фазен (хибриден) Digi Power Design 8+3-фазен (хибриден)  12+2+1 –фазен цифров дизайн  6+2+1 –фазен цифров дизайн 
Аудио Realtek® ALC892 8-Ch. HD Audio кодек Realtek® ALC898 8-Ch. HD Audio кодек Realtek® ALC898 8-Ch. HD Audio кодек Creative CA0132 SoundCore3D CODEC Creative CA0132 SoundCore3D CODEC
Специфични функции TUF Components 

(Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard), 
ASUS DIGI+ Power Control Utility, Ultimate COOL! 
Thermal Solution, Safe & Stable! Guardian Angel, Dust 
Defender, USB BIOS Flashback, MemOK!, AI Suite II, 
USB Charger+, Anti-Surge, ESD Guards, ASUS UEFI 
BIOS EZ Mode, featuring friendly graphics user interface, 
Network iControl, USB 3.0 Boost, ASUS O.C. Profile, 
ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 2, ASUS 
MyLogo 2, Multi-language BIOS, ASUS Q-Shield, 
ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), 
ASUS Q-Slot, ASUS Q-DIMM, ASUS Q-Connector

Extreme Tuning Utility (AXTU), Instant Boot, 
nstant Flash, 
APP Charger, SmartView, XFast USB, XFast LAN, 
XFast RAM, 
Crashless BIOS, OMG (Online Management 
Guard), 
Internet Flash, Dehumidifier Function, No-K OC 
Technology, 
 Hybrid Booster: CPU Frequency Stepless Control, 
U-COP, Boot Failure Guard (B.F.G.), Good Night 
LED

Extreme Tuning Utility (AXTU), Instant Boot, 
nstant Flash, 
APP Charger, SmartView, XFast USB, XFast LAN, 
XFast RAM, 
Crashless BIOS, OMG (Online Management 
Guard), 
Internet Flash, Dehumidifier Function, No-K OC 
Technology, 
 Hybrid Booster: CPU Frequency Stepless Control, 
U-COP, Boot Failure Guard (B.F.G.), Good Night 
LED

3D BIOS, 3D Power, Super Sight, 
Super Hearing, Super Speed, Super Shield, 
Ultra Durable4, EZ SMART Response, 
EZ Setup, ON/OFF Charge 

3D BIOS, 3D Power, Super Sight, 
Super Hearing, Super Speed, Super Shield, 
Ultra Durable4, EZ SMART Response, 
EZ Setup, ON/OFF Charge 
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3.0, но всъщност ук чипсетът няма никакво отношение, тъй като този интерфейс е вграден 
в процесора и от него зависи въпросната поддръжка. Разбира се, и самата дън на платка 
трябва да бъде конструирана да поддържа PCI-E 3.0 и в това отношение има доста при-
мери с последващи ревизии на платки, базирани на чипсета Z68. Също така широко рек-
ламираната софтуерна технология Virtu MVP на Lucid Logix се поддържа и от чипсета Z68, 
НО там тя умишлено не е лицензирана… което определено не е никаква болка за умиране.

Всъщност промяната е само една и касае USB портовете, като 4 порта от общо 14 броя 
(колкото притежава Z68) са с поддръжка на стандарта USB 3.0, а останалите 10 си оста-
ват с поддръжка на USB 2.0 стандарта. Даже и поддържаната DDR3-1600 памет също не 
е заслуга на Z77, а на процесорите Ivy Bridge. Тоест, ако имате дън на платка от така наре-
чената генерация 3, базирана на чипсета Z68, вие ще получите всички бонуси, които пред-
лагат процесорите Ivy Bridge. Единствената разлика е, че всичките ви USB 3.0 портове ще 
бъдат реализирани с дискретни контролери, което няма особено значение. От друга стра-
на, дън ните платки със Z77 чипсета все пак са по-перспективни, тъй като вероятност та Z68 
да поддържа бъдещи нови модели процесори е по-малка, отколкото при Z77. Но да минем 
към тестовете.

В настоящия тест сме събрали някои от типичните геймърски платки на трите основни 
производителя (ASUS, ASRock и Gigabyte), достъпни на нашия пазар, с които ще ви запоз-
наем. Отсега трябва да знаете, че безсмислени диаграми с някакви резултати няма да ви-
дите (с изключение за овърклока) по простата причина (която нееднократно сме коменти-
рали), че разликите в производителност та между отделните платки с еднакви чипсети са 
толкова нищожни, че практически са в рамките на статистическата грешка от измерването. 
Отдавана са останали в миналото примери от „зората на компютъростроенето“, когато две 
дън ни платки на различни производители показват фрапиращи разлики. Бързото и широко-
та разпространение на високите технологии и жестоката конкуренция на пазара вече е из-
равнила силите, а разликите, които се забелязват, са в дребните елементи.

Заключение
Удоволствие за всеки запален компютърен маниак е да се докосне до най-високия еше-

лон продукти. Затова и нашето удовлетворение беше голямо, когато ни се предостави въз-
можност да изпробваме тези класни дън ни платки. Много ни се искаше да може да сравним 
и двата от топмоделите на ASUS – Maximus V Genie и Maximus V Extreme, но за наше раз-
очарование не можахме да ги осигурим. Задоволихме се с модела ASUS Sabertooth Z77, 
който е член на серията от средния ценови клас The Ultimate Force (TUF), предлагаща дос-
та ценово ефективни решения с повишена стабилност и надеждност. ASUS Sabertooth Z77 
не прави изключение от своите предшественици и успешно продължава моделната линия, 
като предлага много добре балансирана функционалност, висока стабилност и безпроблем-
ност плюс отличен дизайн. Овърклокът с това дъно е нещо, което е адски лесно и ти доста-
вя истинско удоволствие, тъй като всичко се случва точно така, както се очаква, без никакви 
изненади. Просто поставихме процесора, зададохме съответните напрежение и настройки, 
на които предварително знаехме, че е стабилен, и всичко се повтори абсолютно точно. Раз-
бира се, в платката има компромиси по отношение на звука, както и в броя графични карти 
(2 броя), които могат да се поставят за изграждане на SLI/CrossfireX конфигурации, но всич-
ко това е рефлектирало върху цената. Имен но поради отличното представяне за тази цена 
смятаме, че тази дън на платка е най-достойна за приза „Най-добра покупка“.

Определено Gigabyte G1.Sniper 3 също много ни впечатли, въпреки че не всеки (в това чис-
ло и ние) би харесал конкретното цветово оформление. Но като оставим това настрана, няма 
как да не отбележим, че зад този модел стои много усилен инженерен труд. Личи си, че все-
ки един детайл е обмислян внимателно. В крайна сметка от Gigabyte са заложили на класи-
ческата формула: в платката няма излишно разточителство, а само това, което трябва да съ-
държа един топмодел. В случая имаме 4-Way SLI/CrossfireX поддръжка, висококачествена 
геймърска звукова подсистема на Creative, първокласен геймърски мрежов контролер, пре-
възходен, мощен цифров VRM регулатор с изключително чисти и стабилни напрежения, кой-
то осигурява отличните овърклок способности на платката, така че тя е еднакво подходяща 
както за геймъри, така и за овърклокъри и ентусиасти. Наистина не всичко при нея е идеал-
но, особено подредбата на менютата и опциите в BIOS, или пък невъзможност та да използ-
вате безжичния модул при монтирани 4 графични карти, но като цяло това е един изключи-
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телно силен продукт. Разбира се – на съответната цена. Така че, ако сте платежоспособни и 
цената не е определящият фактор, то G1.Sniper 3 трябва да е, ако не първата, то поне една 
от първите 3 платки в списъка ви от кандидати за покупка.

По-малкото братче „M3“ също е доста интересно решение. От една страна, това е раз-
мерът на платката (mATX), който позволява монтирането ѝ в малки кутии и използването 
ѝ като основа за HTPC системи или компактни комбинирани геймърски HTPC машини. От 
друга страна, тя е орязана от някои аспекти, като например значително редуцирания VRM 
регулатор. Това в комбинация с липсата на дебъг индикатор и PowerON Reset бутони едва 
ли ще се хареса особено на овърклокърите (независимо че се справя по-добре в това отно-
шение от Asrock Z77 Fatal1ty-M). Освен това няма да са особено щастливи и някои геймъри, 
решили да сглобят компактна геймърска машина с две видеокарти, заради разположението 
на графичните PCI-E портове. Това в кутия, побираща в себе си само m ATX формат плат-
ки, няма как да стане. Все пак, независимо от тези ограничения, платката притежава един 
много голям плюс, а имен но наличието и тук на качествения звуков кодек на Creative. Освен 
това за средния геймър, който в повечето случаи използва една или две графични карти, 
това е доста добро ценово решение, защото, независимо от формата си, платката предлага 
цялата необходима функционалност за тази цел. В крайна сметка, ако разполагате с огра-
ничен бюджет, това е едно от решенията, които максимално си заслужават парите.

Много потребители сигурно все още се отнасят с голям скептицизъм и с пренебреже-
ние към продуктите на ASRock. Това до голяма степен е продиктувано от времената, когато 
фирмата предлагаше евтини масови решения в бюджетния клас в качеството си на „евтино 
поделение“ на ASUS. Времената се менят обаче – преди няколко години двете компании се 
разделиха и ASRock тръгна по своя път, като официално заяви, че и тя се включва в борба-
та във високия клас платки. Само като се замислим, едва ли има толкова бързо развиваща 
се компания, която само за няколко години успя да заеме мястото на най-големия тайван-
ски производител на дън ни платки. И с всяко нейно ново поколение продукти се забелязва 
значителен напредък. Целия този успех компанията дължи на високото качество и атрак-
тивните възможности, които предлагат продуктите ѝ, и то на една доста изкушаваща цена. 
След като даде заявка за влизане във „висшия ешалон“, ASRock съвсем логично пусна 
своя специална геймърска серия продукти. Такава стана серията Fatal1ty, която носи име-
то на известния едноименен геймър. В нашия тест участва най-малкият и последен неин 
представител – ASRock Z77 Fatal1ty-M., както и още един представител – върховият модел 
на компанията от Z77 линията (Xtreme 9). И двете дън ни платки са впечатляващи. Инжене-
рите на ASRock са се опитали да ги натъпчат с всевъзможни екстри, което е похвално. Но 
пък и цената доста е набъбнала, което не е похвално, още повече че някак си не им дости-
га още нещо много мъничко, за да придобият тази завършеност и този финес на „VIP“ про-
дукти. Имен но това малко нещо е решаващо днес, тъй като силите практически са изравне-
ние и имен но тези дребни на пръв поглед неща накланят везните. В крайна сметка ASRock 
са свършили по-голямата работа и тези довършителни неща са просто въпрос на време да 
бъдат изчистени. Надяваме се, че при следващия преглед на дън ни платки (предвид темпо-
то, с което напредват) ще видим наистина брилянтно изпипани продукти.

ASUS Sabertooth Z77
Тази серия модели TUF от средния ценови диапазон на ASUS е доста интересна, тъй 

като заема мястото между масовите и топрешенията на компанията. Същевремен-
но специфичното за нея е, че при разработката ѝ основни критерии са били 
повишената стабилност, широката съвместимост и дългият работен ресурс. 
Затова косвено свидетелстват усилената елементна база и разширеният тем-
пературен мониторинг чрез датчици, разположени в няколко зони на платката. 
Всичко това е подкрепено и с увеличена гаранция от 5 години на платката.

ASUS Sabertooth Z77 пристига в картонена опаковка с типичния за серията темати-
чен дизайн. В окомплектовката няма нищо по-специално, освен двата допълнителни вен-
тилатора за охлаждане на платката от която и да е платка на компанията от масовия и сред-
ния класове. Самата платка веднага се забелязва заради черния пластмасов кожух, който 
я покрива и който безпогрешно я отличава от всички останали модели на компанията. Цел-
та му е повече декоративна и за предпазване от нараняване на компонентите по PCB. На 
практика от лицевата страна се виждат само разширителните слотове, което, честно каза-
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но, е доста по-естетично и функционално решение. Цветовото оформление (кафяви и бежо-
ви слотове) при нея е тематично в стил „military“ с идеята да подчертава нейната надеждност 
и стабилност. Веднага прави впечатление наличието на изобилен брой гнезда за включване 
на вентилатори – цели 8 броя! Това не може да се види даже и в по-скъпи модели. Охлажда-
нето на платката е добро, като за чипсета се използва единичен алуминиев радиатор, а за ре-
гулатора на напрежение – два под буквата „Г“, свързани помежду си посредством топлин на 
тръба. Също така на самия кожух има предвидени две места (едното на задния I/O панел, a 
другото – между цокъла на процесора и първия PCI-e 16х слот) за монтиране на допълнител-
ните охлаждащи вентилатори, които идват в комплекта с дъното. Sabertooth Z77 разполага с 
три физически PICI Express 16x слота, като поддържа мулти-GPU технологиите SLi/Crossfire. 
Двата горни PCI-E слота поддържат стандарта PCI Express 3.0 и си поделят PCI-E пътечките 
от процесора, така че при единична карта, работи само първият в режим 16x, а при две гра-
фични карти – 8x – 8x. Разположението им е перфектно и при монтиране на две топвидеокар-
ти няма да има никакъв проблем с охлаждането или покриването на I/O терминали по плат-
ката. Най-долният (оцветен в черно) PCi-E слот е 4x и поддържа стандарта PCI-Express 2.0 , 
като пътечките му са осигурени от чипсета. Също така платката разполага и с още три броя 
PCI-E 1x слота. Наличието на USB портове е също в изобилие, като за лицевата страна на 
кутията е предназначена двойка USB 3,0, която осигурява чипсета, a другата двойка е разпо-
ложена на задния I/O панел. На него също така има изведени още 2 броя USB 3,0 порта, оси-
гурени от външен контролер на ASMedia. Също така там са налични и четири USB 2.0 пор-
та. Останалите 6 USB 2,0 порта са изведени на 3 гнезда на дън ната платка. SATA портовете 
са общо 10 броя, като за вътрешни устройства са предназначени 8 броя. 6 от тях се осигу-
ряват от чипсета Z77 (4x SATA 300 + 2x SATA 600), а останалите (SATA 600) – от външен кон-
тролер на ASMedia, който осигурява и двата eSATA порта на задния I/O панел на платката. 
Звуковата подсистема е поверена на най-масовото и евтино, но не и най-добро решение на 
база кодека на Realtek. Мрежовият контролер по традиция в този клас платки на ASUS е на 
Intel и в това отношение и конкретният модел не прави изключение. VRM регулаторът на на-
прежение е разположен Г-образно около цокъла на процесора. Използвана е фирмената тех-
нология DIGI+ за VRM регулатора, която представлява изцяло цифров дизайн. Самият регу-
латор е построен по схемата 8+4+2 фази за захранване на процесорните ядра, графичното 
ядро и контролера на памет та. Прави впечатление, че липсват панел за управление с буто-
ни PSON и Reset, както и диагностичен Port 80h LED индикатор, но за сметка на това има по-
ставени светодиоди (CPU_LED, DRAM_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED), отразяващи 
състоянието на основните подсистеми. Фърмуерът е UEFI AMI BIOS със собствен графичен 
интерфейс, който е може би най-добрият от всички останали марки платки със своята инту-
итивност при работа и богатство на предлаганите настройки. Предвидени са два режима на 
настройване на BIOS – опростен, наречен EZ Mode, и разширен, наречен Advanced.

ASUS Sabertooth Z77 работеше точно като „еталона“ (ASUS Maximus IV Extreme), с който 
преди една година успяхме да постигнем максимума от нашия процесор. Овърклокът с тази 
платка е много приятен и лесен, освен това за доста кратко време ще успеете да извлече-

те максимума от своя процесор.

 Високо качество

 Отлични дизайн и разположение на слотовете

 Балансирана цена

 Отлични овърклок способности

 Изобилие от гнезда за включване на вентилатори

 Отлично управление на вентилаторите

 Напълно очаквано и контролируемо поведение на 

платката

 Голям гаранционен срок

 Липса на PowerON и Reset бутони, както и на 

диагностичен дисплей

 Липса на втори, резервен BIOS чип

 Шумни допълнителни вентилатори

Предоставена от: Most Computers

Ориентировъчна цена на дребно (с вкл. ДДС): 460 лв.

Гаранционен срок: 60 мес.
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ASRock Z77 Extreme 9
Дoскоро всички свързвахме името на ASRock с евти-

ните и бюджетните дън ни платки, но изглежда 
тези времена отдавна са отминали, защо-
то с всяко ново поколение чипсе-
ти виждаме все по-класни мо-
дели от тяхна страна, докато 
накрая вече сме свидетели и на 
така наречените „премиални“ мо-
дели, какъвто е например разглеж-
даният Z77 Extreme 9. Класата на тази 
платка се вижда още от опаковката, която е 
луксозна голяма кутия с отварящ се капак и про-
зорец, от който се наблюдава самата платка. Кутията 
съдържа две по-малки кутии, съответно тази със самата 
дън на платка, която е с прозрачен капак, и втора, съдържаща 
аксесоарите от окомплектовката (които, ако трябва да сме открове-
ни, не са нещо особено и за такъв клас продукт очакванията са по-високи). 
На самата кутия се акцентира основно на фирмената технология XFast 555. Тя 
е обединила в себе си три отделни технологии, осигуряващи по-висока LAN скорост, 
по-бърз RAM трансфер и по-добра USB скорост. А пък цифрите 
555 идват от факта, че от Asrock анонсират петкратно увеличаване 
на производителност та на всяка една от трите технологии. Сама-
та дън на платка е опакована в полиетиленова пяна, така че макси-
мално да е защитена при движението ѝ от завода до потребителя. 
Окомплектовката на пръв поглед изглежда сравнително богата, но 
като се махнат няколкото различни SLi/Crossfire преходни мосто-
ве и стандартните захранващи преходници SATA->Molex, всъщност 
остава единствената екстра – предният 5,25-инчов панел, на кой-
то има два USB 3.0 порта и в който са монтирани две къси антени 
за комбинирания модул Bluetooth 4 + Wi-Fi, както и място за монти-
ране на опционален 2,5-инчов HDD. В този премиален клас проду-
кти обикновено очакванията са по-големи по отношение на екстри.

Платката е доста внушителна и впечатляваща на външен вид. 
Самото PCB е покрито с черен гланцов лак, но тъй като той прози-
ра, практически цветът е тъмнокафяв. Слотовете и радиаторите са 
черни, като на платката единствено се открояват металните филтриращи кондензатори със 
своето златисто на цвят покритие. Охлаждането на платката е доста внушително. Охлади-
телят на VRM регулатора е изпълнен с един-единствен радиатор, свързан с топлин на тръ-
ба с малко по-малък радиатор, намиращ се на мястото, където би трябвало да се намира 
северният мост на чипсета и който охлажда допълнителния PCI Express 3.0 мултиплексо-
рен чип. Самият чипсет се охлажда от единичен алуминиев радиатор. Върху трите радиа-
тора има поставени декоративни алуминиеви пластини, като при VRM регулатора даже е 
поставено и LED осветление. Платката разполага с 6 броя физически 16x PCI-E слотове 
и един 1x PCI-E слот. Благодарение на допълнителния PCI-E мултиплексор Z77 Extreme 9 
осигурява поддръжка на мулти-GPU технологиите 4-way SLi/Crossfire, като предлага 
режими на работа 16x+16x при две графични карти и 8x – 8x – 8x – 8x при 3 или 4 гра-
фични карти. Отдолу, между последните два PCI-E 16x слота, е разположен PCI-E 1x 
слотът, а зад него има допълнителен mini PCI-E слот, в който е поставен безжичен мо-
дул Bluetooth 4 + Wi-Fi. В долния десен ъгъл са разположени диагностичният Port 80h 
LED индикатор, както и BIOS чипът. Той за жалост е само един, което е леко стран но 
предвид класа, в който е позиционирана тази платка.В най-крайно дясно, под SATA пор-
товете, се намират PSON и Reset бутоните, а на задния I/O панел и ClearCMOS бутонът. Тук 
също буди недоумение качеството на използваните бутони, защото точно този тип се сре-
щат само в най-евтините изпълнения. И за да не съм голословен, ще спомена, че имахме 
сериозен проблем с Reset бутона, който засядаше.

 Добро разположение на слотовете

 Наличие на допълнителен PCI-E 3.0 мултиплексор и 

поддръжка на 4-Way SLi/Crossfire

 Контролен панел с управляващи бутони 

 Wi-Fi и Bluetooth функции

 Изобилие от интерфейси

 Голямо количество от помощен софтуер

 Неотговарящо на класа качество на изпълнение на 

някои елементи

 Лошо автоматично управление на вентилаторите

 Висока цена
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Иначе SATA портовете при Z77 Extreme 9 са в изобилие. Освен със стандартните 6 пор-
та (2х SATA 600 и 4 SATA 300) платката разполага с още 4 броя SATA 600 и един eSATA на 
задния I/O панел, осигурени от външен контролер на ASMedia. USB 3.0 портовете също са 
в изобилие, като общият им брой е 10 (4 броя, поддържани от чипсета, и 6 броя – посред-
ством два външни контролера), като на задния I/O панел са разположени 8 броя, а други-
те два са предназначени за захранване на портовете на лицевия 5,25-инчов панел, който 
пристига в комплекта. Звуковата подсистема е реализирана с кодек на Realtek, който не 
може да се похвали с някакви впечатляващи характеристики, както например по-скъпите 
решения на Crteative, срещани в този клас продукти. Интересна особеност е, че на платка-
та има само един изведен графичен интерфейс (HDMI) от чипсета, като по този начин се е 
освободило значително място на задния I/O панел за други портове. Пространството около 
CPU цокъла е достатъчно голямо и позволява монтирането и на най-големите топвъздушни 
охлаждания. Самият VRM регулатор е хибриден аналогово-цифров VRM и е изпълнен по 
схема 8+2+2 фази, като 8 фази са предназначени за процесорните ядра, две са за вграде-
ното GPU и две – за контролера на памет та (IMC). На платката е добавен и допълнителен 
захранващ куплунг за PCI-E слотовете, ако поставите повече от две графични карти или ня-
кой лаком външен RAID контролер. Прави впечатление, че и на регулатора на памет та е 
обърнато внимание и той е доста мощен – с 3-фазен дизайн, и това е напълно разбираемо, 
защото от ASRock са обявили поддръжка на модули DDR3-3000 (OC). Гнездата за вентила-
тори обаче са доста кът. Платката разполага с общо четири броя, като само един-единствен 
е с PWM управление. По отношение на автоматичното управление на вентилаторите, ако 
трябва да сме обективни, то никак не е на ниво. Фърмуерът на Z77 Extreme 9 е AMI UEFI 
BIOS с графичен интерфейс и е непроменен от времето на чипсетите H67/P67/Z68. Все пак 
като премиум модел би следвало да предлага и нещо повече като настройки, но, уви, той е 
същият, какъвто ще срещнете и в най-евтиния модел от Extreme серията, и страда от същия 
недостатък – нуждае се от „полиране“. Към платката получавате и солиден набор от помо-
щен софтуер, който върши чудесна работа. Също така има и една много интересна функ-
ция – „Dehumidifier“, която ще от полза на места с висока влага. При активиране на въпрос-
ната опция, след като системата влезе в S3/S5 режим, след определен интервал от време 
се включват вентилаторите с цел изсушаване на PCB и елиминиране на евентуална влага. 
Като цяло платката работи отлично, а при овърклок тестовете се представи така, както оч-
аквахме – на нивото на най-добрите представители.

ASRock Fatal1ty Z77 Profesional-M
Серията дън ни платки Fatal1ty на ASRock бе създадена като специална гъймърска серия, 

отличаваща ги от останалите модели по тяхното предназначение. Разбира се, като изклю-
чим някои от топмоделите от линията, останалите си имат пълни аналози сред „нормални-
те“ модели (например конкретният модел и Asrock Z77 Ext4-M) дън ни платки на компанията, 
но с тази разлика, че използват характерно цветово оформление – черно PCB със червени 

и черни слотове, по подобие на ROG серията 
на ASUS. Платката пристига в стандарт-

на картонена опаковка, която е 
 Високо качество

 Контролен панел с управляващи бутони на PCB

 Диагностичен Port 80h LED индикатор

 Голям брой SATA портове

 Добро разположение на PCI-e слотовете

 Отлично охлаждане и мощен VRM регулатор

 Посредствена звукова подсистема

 Проблем при монтаж (невъзможност) на топ-

въздушни охладители тип „кула“ при използване на 

дискретна графична карта

 Изисква по-високо захранващо напрежение на про-

цесора при овърклок

 Недостатъчно добро управление на вентилато-

рите

 Наличие само на едно гнездо за вентилатори с 

PWM управление
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в характерния дизайн за серията – преобладаващи цветове в черно и червено и на видно 
маясто са поставени логото на серията и ликът на професионалния геймър Джонатан „Фа-
талити”. Окомплектовката на платката е стандартната за повечето дън ни платки и включва 
само най-необходимите неща без излишно разточителство за екстри. Самата дън на платка 
изглежда доста добре и солидна, независимо от умаления си формат – mATX. Самото PCB 
е с черен гланцов лак, който прозира, и на практика цветът е тъмнокафяв. Това някак си 
не кореспондира особено добре с целевия клас на платката, където повечето производите-
ли използват черен матов лак. Слотовете на платката са в червен и черен цветове (основ-
но червен). Охлаждането на Fatal1ty Z77 Profesional-M e доста солидно за mATX формат и 
определено впечатлява. На самия VRM регулатор са разположени Г-образно два солидни 
алуминиеви радиатора, свързани помежду си посредством топлин на тръба. Радиаторите 
са напълно достатъчни температурата на VRM-а да бъде достатъчно ниска даже и при ви-
соки натоварвания. На чипсета има поставен отделен алуминиев радиатор, който също е с 
доста солиден размер и върши перфектно работата си. Fatal1ty Z77 Profesional-M разпола-
га с три 16x слота PCI-E, като първият и вторият поддържат 3.0 спецификацията и могат да 
работят в режим 8x – 8x при инсталиране на две графични карти. Между тях има разполо-
жен и един PCI-e 1x слот, така че на тях може да се монтират и двуслотови графични кар-
ти. Принципно дъното поддържа 4-way SLi/Crossfire, но това е маркетингов ход и както вече 
се уточни, реално може да се инсталират две графични карти. От ASRock са се поувлекли 
малко и са монтирали на задния I/O панел всички възможни графични интерфейси, които 
позволява чипсетът Intel Z77. В това, разбира се, няма нищо лошо, тъй като разширява це-
левата група потребители, но за платка, за която навсякъде се акцентира, че е геймърска, 
е напълно излишно.

Захранването на платката се осъществява посредством стандартния 24-контактен ATX 
куплунг и допълнителния 8-контактен EPS куплунг за захранване на процесора. Също така 
е наличен още един 4-контактен (тип Molex) опционален захранващ куплунг над първия 
графичен PCI-E слот, който подсилва захранването на слотовете при включване на две гра-
фични карти. Независимо от компактния си размер (mАТX), платката разполага с PSON и 
Reset бутони (а на I/O панела и с ClearCMOS бутон), както и с диагностичен Port 80h LED 
дисплей. За сметка на това обаче BIOS чипът е само един и не предлага никаква функция 
за възстановяване след излизане от строя на BIOS. Всички използвани филтриращи кон-
дензатори са японски, твърдотелни, но са със жълто (златисто) покритие – факт, който мар-
кетолозите на компанията умело използват. VRM регулаторът на напрежение е разположен 
Г-образно около цокъла на процесора. Използва хибридна аналогово-цифрова технология 
и е изграден по познатата схема 8+2+1 фази. За жалост обаче пространството около CPU 
цокъла не е особено голямо. Самият цокъл е изместен малко надолу и прави невъзможно 
монтирането на топохладители от типа „кула“ заради малкото разстояние между него и пър-
вия графичен PCI-E слот. Иначе освен LGA1155 охладители могат да се монтират и такива 
за цокъл LGA775, тъй като има допълнително отвори, но трябва да се знае, че отворите са 
завъртени по посока на часовниковата стрелка и охладителят заставя малко завъртян, така 
че има опасност охлаждащите радиатори да пречат на монтажа му. На платката има 4 гнез-
да за включване на вентилатори, но само две от тях са с PWM управление. Звуковата под-
система е реализирана с евтин и средностатистически с качеството си кодек чип, производ-
ство на Realtek. По отношение на SATA портовете платката предлага доста солиден набор, 
като освен стандартните 6 порта (2 x SATA 600 + 4 x SATA 300), предоставени от чипсета 
Z77, имате на разположение още два SATA 600, както и един комбиниран eSATA/USB порт 
на задния I/O панел благодарение на вградения допълнителен контролер на Amedia. Фър-
муерът на платката е стандартният графичен AMI UEFI BIOS, като само е променен цветът 
му на червен, за да е в тон с цветовата гама на фамилията. И тук са налични всички попу-
лярни технологии на ASRock.

Като цяло платката се представи добре в тестовете, но както и предходният модел из-
искваше по-високо захранващо напрежение, за да стабилизира нашия процесор на мак-
сималната му честота. Също така в BIOS липсваха настройки за честотата на VRM регу-
латора, а LLC настройката не работи много добре при покой на системата (много високо 
напрежение в idle), когато се използва режим с фиксирано напрежение на процесора. Из-
глежда от софтуерния отдел на компанията има върху какво още да поработят.
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Gigabyte G1.Sniper 3 
Геймърската серия дън ни платки G1-Killer на Gigabyte се разшири и с два Intel 

Z77 базирани модела, като конкретният G1.Sniper 3 е най-старшият (засега). Как-
то би се очаквало от него, той пристига с доста луксозна и тематична (в стил „ми-
литъри”) опаковка, на която също така са изобразени всички характерни черти на 
платката, като например вграденият специализиран геймърски мрежов контро-
лер Killer Е2200, интегрираният звуков контролер на Creative и др. В комплекта 
към платката са включени Bluetooth 4.0+ Wi-Fi 300Mbps PCI-E разширителна кар-
та с външна антена, която ви предоставя възможност за свързване на Bluetooth 
мишка и клавиатура, както и други устройства, а също така осигурява и безжич-
на връзка към налична Wi-Fi мрежа. Също така ще откриете и лицев 5,25-инчов 
панел за кутия с изведени USB 3.0 портове и множество SLi/Crossfire мостове за 
бързо изграждане на мулти-GPU конфигурации. Самата дън на платка е с EATX 

формат и PCB с характерния черен матов цвят за високия клас дън-
ни платки.

Веднага се набиват на очи две съществени неща. Първото е оцве-
тените в яркозелено разширителни слотове, които контрастират на 
фона на черния цвят на платката. Второто е солидното охлаждане на 
платката, което изцяло използва технологията на топлин ните тръби. 
За разлика от предшественика си радиаторът на чипсета е със стан-
дартна форма, а не с характерната, асоциираща го като оръжие или 
част от него. Също така прави впечатление и наличието на радиа-
тор там, където при старите платформи се намира северният мост. 
В случая тук е разположен PCI-Express 3.0 мултиплексорен чип PLX 
PEX8747, който се грижи за осигуряване на достатъчен брой PCI-E 
3.0 пътечки, необходими за изграждане на мулти-GPU конфигура-
ции. Около процесорния цокъл е разположен цифровият регулатор 
на напрежение (VRM ) в стандартната Г-образна форма, който при 
G1.Sniper 3 е 15-фазен, работещ по схема (12+2+1). 12 фази (реал-
но са 6, но са дублирани – 6x2) се използват за захранване на изчис-
лителните ядра, две – за вградената графична карта (IGP), и една 

фаза – за интегрирания контролер на памет та (IMC). Простран-
ството около цокъла е обширно, така че без проблем се мон-

тират топвъздушните охладители, като единственият про-
блем, който може да възникне, е невъзможност та за 

монтиране на модули памет с висок профил. Иначе 
G1.Sniper 3 разполага с 4 разширителни DIMM 

слота за DDR3 памет, като в тях може да се 
постави до 32 GB капацитет, ако се използ-

ват модули с обем от 8 GB. Дън ната 
платка разполага с 4 броя графич-

ни PCI-Express 3.0 слота, кои-
то са поставени през един и 

са оцветени в яркозеле-
но. Това дава възмож-
ност за изгражда-
не на 4-Way SLI или 
4-way Crossfire кон-
фигурации. Първи-

ят и третият слотове, 
които са обозначени като PCI-

E 16x, са опроводени с x16 пътечки, 
като половината се споделят с другите два 

слота, обозначени като PCI-E 8x. По този начин 
поддържаните конфигурации са 16x –16x или 8x-8x-8x-

8x. В долната лява част на PCB на платката се забелязва огра-

 Върхово качество

 Отлични дизайн и разположение на слотовете

 Много стабилни и чисти захранващи напрежения

 Наличие на допълнителен PCI-E 3.0 мултиплексор и 

поддръжка на 4-way SLi/Crossfire

 3D BIOS

 Dual BIOS

 Интегриран Creative звуков кодек

 Контролен панел с управляващи бутони

 Наличие на контролни точки на PCB за измерване на 

основните напрежения 

 Wi-Fi и Bluetooth функции

 Недостатъчно добре структурирани настройки в BIOS

 Невъзможност за използване на Bluetooth +Wi-Fi кар-

тата при наличие на инсталирани 4 графични карти.

Предоставена от: Gigabyte

Ориентировъчна цена на дребно (с вкл. ДДС): 530 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.
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дена с метална пластина област, където се намира 8-каналният звуков контролер на Creative 
CA0132. Тя е запоена към масата на дън ната платка, което по същество е екран на звуковата 
подсистема срещу паразитни смущения. Към звуковата част е подходено доста внимателно, 
като в захранващите вериги са използвани кондензатори Nichicon от серии, които могат да се 
срещнат във високия клас аудиотехника.

Дън ната платка G1.Sniper 3 е снабдена с общо 10 SATA порта, разположени странично, 
в долния десен край на платката. Четири от портовете са базирани на допълнителен вън-
шен контролер. Единият от вградените портове в чипсета се споделя и с мини-SATA слот, 
в който може да се монтира SSD диск (micro SATA) до 240 GB. В горния десен край до 
DIMM слотовете се намират бутоните PSON и Reset, както и Clear CMOS. Също така там 
са разположени диагностичният Port 80h LED дисплей за изобразяване на POST кодове-
те, както и медни падове на самото PCB за измерване посредством външен уред на ня-
кои от важните захранващи напрежения на платката. На задния I/O панел са разположе-
ни 6 броя USB 3.0 порта, както и пълният набор от портове на вграденото видео – HDMI, 
DVI, DisplayPort и VGA. Също така са налични два гигабитови Ethernet порта, един PS/2, 
както и оптичният SPDIF и аналоговите аудиопортове. Фърмуерът е масово използваният 
AMI UEFI BIOS, като от Gigabyte са се постарали, персонализирали са го и са разработили 
нов собствен графичен интерфейс. Него са го нарекли 3D BIOS, който е базиран на техно-
логията Gigabyte UEFI DualBIOS и предлага два режима на работа – Advanced Mode (стан-
дартния за повечето дън ни платки) за напреднали потребители и 3D Mode, предназначен 
за неопитни потребители. В 3D Mode режима потребителят разполага с визуална картина 
на отделните блокове на дън ната платка и отнасящите се за тях настройки.

Платката, както и очаквахме, се представи отлично, без никакви забележими пробле-
ми. Притежава отлично работеща LLC настройка в BIOS и осигурява много чисти и стабил-
ни напрежения за процесора и другите подсистеми. Единствената забележка е свързана с 
това, че овърклокът не е толкова лесен и интуитивен за начинаещи, както е с платките на 
ASUS, заради недостатъчно ясно структурирани и обозначени настройки. Иначе G1.Sniper 
3 с лекота овърклокна нашия тестов процесор до неговата максимална възможна честота с 
въздушно охлаждане на предварително известното ни напрежение.

Gigabyte G1. Sniper M3
Това е, така да се каже, „мъничето“ на G1.Sniper 3 серията и е едно доста ин-

тересно решение. От една страна, дън ната платка е с mATX формат, а от дру-
га – с поддръжка на NVIDIA SLi и AMD Crossfire технологии, като в край-
на сметка целта е била да се създаде бюджетна геймърска платка. 
(Доколко понятия като „бюджетна“ и „геймърска“ се съвместяват, 
е съвсем отделен въпрос, тъй като съчетаването им винаги е 
свързано с компромиси.) Опаковката на платката е значи-
телно по-семпла от тази на по-големия модел, но 
и тук картонената кутия е с характерния „ми-
литъри“ тематичен дизайн, както и с множе-
ство изобразени акценти върху специфични-
те характеристики и достойнства на продукта. 
Вътре в кутията всичко изглежда стандартно и 
окомплектовката е редуцирана до обичайната за 
повечето дън ни платки без каквото и да е разто-
чителство – липсват всякакви „екстри“, характерни 
за по-специалните модели, с изключение на тематичния 
постер и самозалепващите се стикери, които съпровождат 
всички платки на моделната серия G1. Killer. Това, разбира се, 
не трябва да ни учудва предвид ценовото позициониране на мо-
дела.

Самата платка е стандартна, с формат mATX (244 х 244 mm). Сти-
лово и тя е оформена по подобие на другите модели от серията. PCB на 
платката е в черен мат цвят, на фона на който контрастират слотовете с яр-
козеления си цвят. От пръв поглед се набиват на очи трите PCI-E 16x слота (кое-
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то е леко стран но предвид формата на PCB), оградената площ в до-
лния ляв ъгъл с метална рамка и опростеното охлаждане. Всъщност 
охлаждането се състои от само два черни на цвят алуминиеви ради-
атора, монтирани върху чипсета и половината от мощните MOSFET 
транзистори на VRM регулатора на напрежение. Разположението на 
VRM регулатора е много често използваното Г-образно, около про-
цесорния цокъл. Самият VRM регулатор е същият, използван в мо-
дела GA-Z77X-UD3, и е изпълнен по схема 6+2+1 фази. От тях 6-те 
фази са предназначени за процесорните ядра, двете са за вградено-
то графично ядро (GPU), а единичната фаза е за вградения контро-
лер на памет та (IMC). За разлика от старшите модели, където се из-
ползват цифрови регулатори за всички подсистеми, тук единствено 
цифрови са захранването на процесорните ядра и графичното ядро. 
За останалите напрежения са използвани аналогови регулатори. За 
разлика от пълноразмерните модели, пространството около цокъла 
на процесора не е толкова просторно и ако монтирате топохлади-
тели от типа „кула“ (например Noctua NH-D14 или Thermaltake Frio 
Extreme), освен стандартния проблем на всички дън ни платки с ви-
сочината на DIMM модулите памет, при G1.Sniper M3 ще имате про-
блем и с монтирането на графична карта в първия PCI-Express слот. 
Това е много неприятно, защото ще се наложи да поставите изоли-
ращ материал между компонентите, тъй като се опират.

Платката разполага с изведени на задния I/O панел всички графич-
ни интерфейси, предлагани от чипсета Z77, което е стран но предвид 
геймърската ориентация – едва ли някой геймър ще си купи платка, 
за да използва вградено видео. Но, от друга страна, това разширя-
ва нейната функционалност и аудиторията от потенциални купувачи, 
тъй като е идеална и за HTPC система. Малко смущаващо е и нали-
чието на толкова много графични 16x слотове PCI-Express. Все пак 
това е mATX формат платка, която е предназначена за бюджетната 
аудитория, за която е съвсем ясно, че повече от една графична карта 
практически не се използва. Освен това схемата на слотовете от горе 
на долу е 16x – 4х – 8х. Тоест, даже и да поставите две графични кар-
ти, трябва да използвате първия и последния слотове и ако кутията 
ви е предназначена за mATX платки, това няма как да стане. За реду-

циране на мястото на PCB и цената на платката от Gigabyte са махна-
ли контролния панел с бутони на PCB (PSON, Reset, ClearCMOS), как-
то и диагностичния Port 80h LED индикатор. За захранване на CPU се 
използва стандартният за mATX формата 4-контактен ATX12V куплунг. 
Платката разполага с 5 броя SATA порта, като шестият е намерил мяс-
то на задния панел под формата на eSATA порт. Тук също е използ-
вано доста стран но решение, като четири от SATA портовете (2xSATA 
300 и 2x SATA 600) са вградените в чипсета, а останалите два броя 
са реализирани с външен контролер, при положение че Z77 предлага 
общо 6 SATA порта. В звуковата подсистема също има изненада, но тя 
е повече от приятна, тъй като е реализирана по подобие на по-голе-
мите модели, които са базирани на кодек чипа на Creative. Тук са из-
ползвани специални висококачествени кондензатори на Nichion, както 
и екранировка срещу смущения.

Платката като поведение се държа по абсолютно същия начин като 
старшите модели и успя да овърклокне нашия тестов процесор до не-
говия максимум, но се наложи да му се подаде леко по-високо напре-
жение за тази цел спрямо G1.Sniper 3. Независимо от доста семплото 
охлаждане, проблеми с високи температури не се наблюдават. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ТЕСТОВЕ”
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 Високо качество

 3D BIOS

 Dual BIOS

 Интегриран Creative звуков кодек

 Четири броя гнезда за включване на PWM вентила-

тори и отлично управление

 Недостатъчно добре структурирани настройки в BIOS

 Недостатъчно оптимално използване на вградените 

SATA интерфейси в Z77

 Проблем при монтаж на топвъздушни охладители 

тип „кула“

 Липса на контролен панел и диагностичен Port 80h 

LED индикатор

 За използване на SLi/Crossfire функционалност та е 

необходим монтаж в кутия

Предоставена от: Most Computers

Ориентировъчна цена на дребно (с вкл. ДДС): 345 лв.

Гаранционен срок: 36 мес.

www.pcworld.bg  Август 2012 33

Тестове

http://pcworld.bg/category:126
http://pcworld.bg/category:126
pcworld.bg
www.pcworld.bg


Всичко, което 
трябва да знаем 
за екраните при 
смартфоните
Владимир Георгиев
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В съвремен ния свят, доминиран от смартфони, екранът е считан за една от най-важни-
те части от апарата и често е основателна причина новите модели да се продават. 
А когато става въпрос за екрани при мобилни апарати, тогава търсим перфектната 

бленда от физически материали, технологии на производство, яркост, пикселна плътност, 
точност на цветовете, отражателна способност, размер на екрана, резолюция. Прекалено 
много терминология, с която се затормозявате? Няма проблем, в следващите редове ще 
сумираме всичко, което трябва да знаете за екраните при смартфоните.

Технологии на производство
Физическият състав на екрана директно влияе на качеството на изображенията. Основ-

ната анатомия на всеки смартфон екран включва субстрат, който е подкрепен от осветите-
лен елемент като LCD и е гарниран с TFT (thin-film transistor) слой, поддържащ пикселите 
сияещи. Разбира се, имаме още чувствителен на допир панел, филтри, които намаляват от-
блясъците, а в отделни случаи и устойчиви на драскотини покрития (например Gorilla glass).

LCD срещу OLED срещу AMOLED
LCD: За LCD технологията говорим непрекъснато през последните десетина години, като 

използваната при направата на LCD екрани за смартфони не е много по-различна от тази 
при направата на LCD монитор. Нещо, което трябва да споменем, е, че тази технология ви-
наги има нужда от подсветка и светлина, която да произвежда черния, белия и другите цве-
тове. А това е важно, защото по този метод се консумира много енергия. 

Сред най-качествените и популярните LCD екрани намираме на iPhone 4 и iPhone 4S, 
както и на Motorola Droid. При тях се използва IPS (in-plane switching) или т.нар. „премиум 
LCD технология”, която предоставя по-широк зрителен ъгъл и по-ясна картина. 

Плюсове: LCD екраните са известни с това, че възпроизвеждат най-точно цветовете. 
Любопитно е, че някои мобилни производители понякога калибрират LCD-тата, за да пре-
създават по-слаби нюанси на червен, син и лилав цветове с идеята да пестят от живота на 
батерията. LCD-тата стареят бавно и поддържат перфектни яркост и цветови баланс за хи-
ляди часове на ползване.

Минуси: Изразходва много енер-
гия. Пресъздава не толкова ярки изо-
бражения спрямо OLED.

OLED: На първо място нека разяс-
ним каква е разликата между OLED и 
LED. При първия вид слоят, който из-
лъчва светлина, е направен от орга-
нични съставки, а при втория светли-
ната идва от електрически ток. OLED 
екраните нямат нужда от подсветка и 
затова могат да изобразяват осеза-

Любопитно
• 80% от населението в света вече имат мобилен телефон
• Смартфоните са 1.2 млрд., като една десета от тях са продадени в САЩ
• Очакванията са, че през 2016 г. ще бъдат продадени 1 млрд. смартфона в световен мащаб
• Simon е считан за първия смартфон. Представен е от IBM през 1992 г
• Първият камерафон се появява в Япония през 2000 г
• Над 60% от смартфоните се използват предимно за игри
• 80% от приложенията, свалени от Google Play и Apple App Store, не са използвани повече от 15 пъти
• Android се радва на най-голяма популярност в Япония, където държи 55% от пазара срещу 39 за iOS
• iOS е най-популярен в Швейцария, където се ползва от 52% срещу 23% за Android 
• В Китай 59% използват смартфона си за пазаруване; на второ място е Египет, където процентите са 41 
• Екранът и памет та са най-скъпите компоненти при производството на един съвременен смартфон
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емо по-дълбоки нива на черния цвят. Нивото на черното се дефинира като „най-тъмната 
част” от изображението. Следователно, в затворено тъмно помещение OLED захранван ек-
ран може да достигне по-високи нива на контраст.

Плюсове: Не използва светлина, за да възпроизвежда черния цвят, и затова е по-енер-
гопестяща технология. Предоставя широк зрителен ъгъл и по-добра яркост. По-добър кон-
траст на приглушена светлина и на тъмно.

Минуси: Пренасища зеления цвят. Остарява по-бързо – влошават се червеният и зеле-
ният цветове, което води до дисбаланс в цветовата формулиров- ка. По-скъпа 
технология от LCD.

AMOLED: Вид OLED, но с активна матрица. Честотата 
на опресняване на екрана е по-висока спрямо OLED, а 
и самата технология е по-ефективна, тъй като консу-
мира по-малко електричество. Подобно на OLED, 
AMOLED има високо ниво на контраст (вж. из-
ображението по-долу), но максималната яр-
кост на екрана е значително занижена, 
за да се компенсира батерията. 

Типични представители на 
AMOLED технологията са 
Google Nexus, HTC Legend, 
HTC Desire, Nokia Lumia 
800, Nokia N79, 
Samsung Omnia 2 
и Samsung i7500 
Galaxy. 

 Плюсове: Консу-
мира по-малко батерия 
спрямо OLED и значително 
по-малко спрямо LCD. По-висо-
ка честота на опресняване на екра-
на. Високо ниво на контраст. 

Минуси: Максималната яркост е зани-
жена, поради което AMOLED екраните имат 
проблеми с видимост та при слънчева светли-
на. Органичните материали, използвани в техно-
логията, деградират с времето. 

А какво е Super AMOLED?
За своите дисплеи AMOLED Samsung са поставили означението „Super”, подчертавай-

ки преимуществото си над стандартните екрани от този род. Super AMOLED е термин за 
AMOLED екран с интегриран дигитайзер, което означава, че слоят, който засича допира 
към екрана, е вграден в самия екран вместо да седи над него (това позволява целият форм 
фактор на Super AMOLED смартфоните да е по-тънък от стандартните модели). Според 
Samsung Super AMOLED отразява 5 пъти по-малко слънчева светлина в сравнение с пър-
вото поколение AMOLED екрани. Сама по себе си дисплей технологията не е променена. 

Южнокорейските гиганти разполагат с общо три типа AMOLED: Super AMOLED, Super 
AMOLED Plus и HD Super AMOLED. Единствената разлика между тези видове дисплеи е 
в субпикселите. (Всеки пиксел има два или повече субпиксела – представляват микроско-
пична луминесцентна лампа, която излъчва по един от трите основни цвята. При промяна 
на интензитета на светлината на субпикселите се постигат нюанси на възпроизвежданите 
цветове.) Съществуват различни начини за моделиране на субпикселите. Super AMOLED 
например използва PenTile техника, за да коригира червените, зелените, сините, зелените 
субпиксели (RG-BG). Samsung Galaxy S II използва RBG техниката (Super AMOLED Plus), 
която придава по-свежи, ясни и светли изображения. Сега имаме HD Super AMOLED, коя-
то е с резолюция 1280 х 780 пиксела и се намира в Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy 
Note и, разбира се, флагмана Samsung Galaxy S III. 
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Retina Display
Отделяме специално внимание на Retina Display, тъй като имен но след/заради спе-

цифичната маркетингова кампания на Apple и индустрията, и потребителите започнаха 
да обръщат толкова голямо внимание на екраните на смартфоните. Накратко, покойни-
ят Стив Джобс и компания превърнаха дисплеите в бранд. И все пак, какво всъщност е 
Retina Display? Жаргонен израз за много ярко и чисто изображение плюс щипка наука. 
Според редица официални изследвания, ако държите екран с определена резолюция на 
25-30 см от очите, то способност та човешкото зрение да различава пикселите изчезва. 
От там идва и името „ретина”. Retina Display е със съотношение на контраста 800:1, кое-
то за монитор или телевизор е смешно, но за малкия екран на смартфона е нещо много, 
много значимо. И така в крайна сметка Retina Display не е нищо повече от СУПЕРясен и 
изчистен дисплей. 
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Clear Black Display
Още една технология, с която силно се спекулира, но 

този път под логото на финландците от Nokia. Това, кое-
то прави, е, че добавя поляризатор (разположен между 
дисплей панела и тъчекрана), който блокира отражени-
ята и дава видимо по-добър образ на дневна светлина. 
На теория функцията му е идентична с тази на Super 
AMOLED (да предоставя по-висока производителност 
на открито), но самата технология не е същата. Разли-
ката можете да видите на изображението по-долу, къде-
то един до друг са Nokia C6 с Clear Black Display (ляво) и 
същия модел, но без Clear Black Display.

Плътност та на пикселите
Тя зависи от това, как се разделят пикселите и субпикселите – колкото повече пиксели 

има на квадратен инч, толкова по-добро е изображението. Нека обясним с няколко приме-
ра. iPhone 4/4S идва с малък, 3.5-инчов екран, но има висока резолюция (960 х 640), което 
прави по 326 пиксела на инч. HTC One X има 4.7-инчов екран и още по-висока резолюция 
(1280 х 720), но плътност та на пикселите е 312 на квадратен инч. Samsung Galaxy Note е с 
гигантски 5.3-инчов екран, а резолюцията му е 1280 х 800, което прави 285 пиксела на ква-
дратен инч.

Отразяващите екрани
Физическият материал на екрана влияе на неговите „отражателни способности”. Това е 

важен фактор, тъй като дори дисплеят да е с висока плътност на пикселите и да възпроиз-
вежда максимално точно цветовете, ако екранът е с отразяваща повърхност или лоши от-
ражателни способности, на открито няма да се вижда почти нищо. Nokia може и да не се 
справят с продажбите на смартфони през последните години, но флагманът им в момента 
Lumia 900 преодолява чудесно този проблем, използвайки 
гореспоменатата технология Clear Black Display. 

Кой печели и кой губи?
В момента Светата троица на компаниите, които се пред-

ставят най-добре с екраните на смартфоните, се състои от 
Apple, Samsung и Nokia. Apple доминират с Retina Display 
на своите iPhone 4/4S, но Samsung и Nokia вършат добра 
работа с блокирането на отраженията и плътност та на пик-
селите респективно при Galaxy S II/S III и Lumia 900. За съ-
жаление добрите екрани едва ли ще спасят Nokia от фалит, 
но това е друга тема. Sony си заслужава да бъдат спомена-
ти с техния Xperia S, който при резолюция 1280 x 720 и раз-
мер на екрана от 4.3 инча предоставя напълно конкурентен 
модел по отношение плътност та на пикселите. 

Изоставащите са HTC и Motorola, които имат очевидни 
проблеми както с постигането на достатъчно добър видим 
ъгъл, така и с отражателните способности на своите екра-
ни. 

В заключение
След като разгледахме най-важното, което трябва да знаем за екраните на смартфони-

те, можем да направим поне няколко генерални извода. Първо, не избирайте екран по една 
конкретна характеристика, а обмислете добре всички фактори. Второ, не правете заклю-
чения на база скрийншоти и клипове. Сравнете моделите на живо, за да видите разликата 
между отделните апарати със собствените си очи. И трето, идеален екран няма, но можем 
да ви уверим, че технологиите, които в момента са достъпни на пазара, са тук, за да оста-
нат, и ще продължат да бъдат развивани в следващите поне няколко години.
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ЛАНКОМ България ООД

София 1330,  

бул. Ив. Евст. Гешов №2Е, Сграда 1, офис 001

тел: 02/920 0561; 02/920 0563

факс: 02/920 0584  www.lancombg.com 

Бизнес Център СЕРДИКА

٠ Комбинирана скорост от 2.4GHz 300Mbps с 

   5GHz 450Mbps за обща сумарна скорост от 

   750Mbps

٠ 2 USB порта за лесно споделяне на принтери, 

   файлове или медия с Ваши приятели, 

   локално със семейството или навсякъде в 

   интернет пространството

٠ Гигабитният порт гарантира невероятни 

   скорости на трансфер

٠ 800Mbps+ хардуерен NAT за ултрабърз 

   интернет, без загуби

http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WDR4300


Селекция от 
малко известни, 
но много удобни 
алтернативни 
браузъри

В днешно време браузърът безспорно е най-използваният тип софтуерно приложе-
ние, без което не може нито един от нас. В повечето случаи изборът на потреби-
телите се свежда до сравнително ограничен списък браузъри, включващ добре из-

вестните на всички ни Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и Safari, за 
които ви разказахме надълго в подробния тестов обзор от бр. 6/2012 на PC World. Ин-
тересните уеббраузъри обаче далеч не се изчерпват само със споменатите програми. В 
следващите редове ще ви предложим селекция от още дузина добри браузърни алтер-
нативи, които може и да не са сред най-известните, но със сигурност заслужават вашето 
внимание. В статията всеки от тези алтернативни браузъри идва с препратка към офици-
алната страница за сваляне, но за ваше улеснение повечето от тях ще намерите и в со-
фтуерната подборка за месеца на последните страници на електрон ното издание. Но да 
започваме с прегледа на програмите...

Съвремен ните браузъри са сложни програми, включващи няколко независими компонен-
та, като механизъм за рендеринг на уебстраниците, потребителски интерфейс, енджин за 
Javascript обработка, XML парсер и пр. Тази „модулна” архитектура дава възможност на разра-
ботчиците лесно да променят отделните части на браузърите и да пускат собствени модифика-
ции, изградени на основата на най-популярните програми за сърфиране в Мрежата и техните 
„браузърни машини” (или енджини). Към днешна дата най-популярните браузърни енджини са  
Gecko (използван в Mozilla Firefox), Trident (Internet Explorer) и Webkit (Chrome, Safari). Имен-
но по този признак е направена и долната класификация на алтернативните браузъри. 
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Браузъри на базата на Mozilla Firefox
Всъщност става въпрос за браузъри, базирани на енджина Gecko, който е в основата и 

на Mozilla Firefox. Главни особености на Gecko са широката поддръжка за отворени Интер-
нет стандарти, възможности за работа с всички основни ОС платформи и не на последно 
място свободното разпространение, благодарение на което този енджин се използва в ре-
дица популярни софтуерни продукти. Има и поне четири базирани на него браузъра, които 
заслужават внимание. 

 Waterfox (Windows Vista x64, Windows 7 x64)
Въпреки вече доста голямата популярност на 64-битовите системи, Mozilla засега няма 

планове да пуска специална версия на браузъра си за тази РС архитектура. А това е ниша, 
която следва да бъде запълнена. Това е и основната задача на браузъра Waterfox – спе-
циална версия на Firefox, оптимизирана имен но за работа в 64-битови среди. И макар че 
функционалност та на Waterfox е практически идентична с тази на Firefox, алтернативният 
браузър си заслужава пробването най-малкото защото неговите разработчици ни обещават 
значително увеличение на производителност та в 64-битови системи.

Pale Moon (Windows 2000/XP/Vista/7, x86/x64)
Pale Moon е друга оптимизирана и ускорена версия на Firefox, която обаче е достъпна 

само за Windows платформи, затова пък както в 32-битова, така и в 64-битова версии. При 
създаването на този браузър основна цел за разработчиците е били оптимизацията с цел 
максимално оползотворяване на всички възможни ресурси на съвремен ните процесори. 
Измененията в потребителския интерфейс в сравнение с Firefox са незначителни, но зато-
ва пък „отдолу” действат значителни промени, целящи осигуряването на максимално хар-
дуерно ускорение. В следващите версии външните разлики между първообраза (Firefox) и 
неговия ускорен вариант (Pale Moon) ще са по-големи, тъй като се очаква Firefox да стане 

Waterfox в няколко 

думи: Ако рАботите с 

64-битовА оперАцион-

нА системА и искАте дА 

се сдобиете с допъл-

нително бързодействие 

при сърфирАнето в 

мрежАтА, този Алтер-

нАтивен брАузър си зА-

служАвА пробвАнето. 
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обект на сериозен редизайн, докато Pale Moon по всяка вероятност ще запази обичайния 
си изглед. 

SeaMonkey (Windows, Linux, MacOS)
Голяма грешка е SeaMonkey да се смята за „дъщерен” продукт на браузъра Firefox. Тук 

по-скоро става въпрос за „братски” проект, тръгнал от идентичната основа на инициативата 
Mozilla Suite. Но докато при разработката на Firefox стремежът е опростяване на програма-
та, то в SeaMonkey са запазени всички първоначални компоненти на проекта, включително 
модули като e-mail клиент, редактор за HTML страници, адресна книга и даже IRC клиент за 
чат. С други думи, със SeaMonkey получавате не просто браузър, а доста широк набор ин-
струменти за работа в Интернет. Този вариант е удобен, защото един ният софтуерен пакет 
харчи значително по-малко системни ресурси, отколкото ако модулите се използват поот-
делно под формата на Firefox браузър, Thunderbird пощенски клиент и т.н.

Pale Moon в няколко 

думи: отличен брАузър зА 

любителите нА високите 

скорости, които търсят 

нАчини дА изстискАт 

мАксимумА от своя 

хАрдуер, кАкто и зА 

консервАторите, които 

не хАресвАт промените в 

интерфейсА нА FireFox. 

SeaMonkey в няколко 

думи: истински 

софтуерен комбАйн, 

който сигурно ще се 

хАресА нА почитАтелите 

нА многофункционАлните 

решения от тип „всичко-в-

едно” – стигА дА могАт дА 

се примирят с откровено 

остАрелия интерфейс и не 

особено високАтА скорост 

нА рАботА. 
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Wyzo (Windows, MacOS)
Браузърът Wyzo е създаден на базата на изданието 3.6 на Firefox, така че потребителите, 

които не са харесали промените във версиите от пореден номер 4 насам, вероятно биха му 
обърнали по-сериозно внимание. Класическият интерфейс обаче не е единственото дос-
тойнство на Wyzo – този браузър има също вградена поддръжка на протокола BitTorrent, 
доста усъвършенстван даунлоуд мениджър, както и пълна съвместимост с темите и разши-
ренията за Firefox.

Браузъри на базата на Internet Explorer
Според мнозина Internet Explorer е браузърът, който се нуждае от най-много усъвършенст-

ване. И наистина, въпреки наличието на доста стабилен, а в последните версии и доста 
бърз механизъм за обработка на уебстраниците, Trident базираният браузър на Microsoft 
отстъпва пред конкурентите си най-вече заради относително скромната функционалност и 
бавното внедряване на новите технологии. Но има и продукти на странични разработчици, 
които опитват и до голяма степен успяват да компенсират характерните за IE ограничения. 

 
Avant Browser (Windows)

Wyzo в няколко думи: 

Ако по някАквА причинА 

сте остАнАли в кръгА 

нА привържениците нА 

FireFox от фАмилиятА 3.6, 

то Wyzo е точно брАузър 

зА вАс.

avant BroWSer в няколко 

думи: брАузър, който 

ще допАдне нА всички 

потребители, които 

искАт дА се възползвАт 

от предимствАтА нА 

енджинА TridenT, 

но нямАт търпение 

дА чАкАт inTerneT 

explorer дА нАвАксА с 

функционАлност тА.
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Този уеббраузър е един от най-успешните клонинги на Internet Explorer. Всъщност, ако 
оставим настрана малко демодирания външен вид, спокойно можем да кажем, че Avant 
Browser е това, което Internet Explorer е искал да стане „като малък”. Основание за такова 
твърдение ни дават рекордно ниското потребление на памет, вграденото блокиране на ре-
кламите и изскачащите прозорци, автоматичното запълване на онлайн формите, мениджъ-
рът на пароли, възможност та за запис на букмарковете, паролите и настройките в онлайн 
хранилище, поддръжкатa на жестово управление с мишката, RSS четецът и редица други 
екстри и функции. Добавете към това отличната локализация (включително на български 
език), редовните обновления и многобройната общност от потребители и ще стигнете до из-
вода, че това е браузър, който непремен но трябва да се изпробва, дори без задължително 
да сте почитатели на Microsoft-ския енджин Trident. 

Lunascape (Windows)
Lunascape е екзотична програма, създадена от японски разработчици, и като много други 

изделия, сътворени в Страната на изгряващото слънце, носи редица уникални особености. 
Преди всичко възможност та за използване не само на енджина Trident, който влиза в оком-
плектовката по подразбиране, но също и Gecko с WebKit. Това дава шанс на потребители-
те да използват функциите на практически всичко популярни към днешна дата браузъри от 
един-единствен интерфейс. Има дори възможност за „назначаване” на определен енджин 
за изобразяване на определени сайтове, така че при възникване на някакви проблеми с 
уебстраниците браузърът автоматично да превключва към по-подходящ механизъм за рен-
деринг. Освен това Lunascape поддържа и възможност та за инсталиране на добавки (в това 
число за Chrome и Firefox), опции за промяна на външния вид със „скинове” и има такава 
развита система за настройка и персонализация, че позволява промяна на буквално всеки 
аспект от работата с приложението. 

SlimBrowser (Windows)
Въпреки че се обновява доста редовно, SlimBrowser все още си изглежда като IE 8. Външ-

ният вид обаче не бива да ви подвежда, защото „под капака” този браузър има голям набор 
от цен ни функции, като автоматично попълване на уебформите, вграден преводач, панел 
за бързо търсене. Отличен даунлоуд мениджър, възможности за блокиране на рекламите, 
редактор на HTML и скриптове, поддръжка на скинове, интеграция с Facebook и други со-
циални мрежи и пр. Според някои мнения SlimBrowser не може да се нарече самостояте-
лен продукт, а е по-скоро комплект от полезни настройки и допълнения за Internet Explorer, 
събрани под шапката на един общ интерфейс. Това обаче не го прави по-малко полезен. 

lunaScaPe в няколко 

думи: сложен продукт, 

който дАвА неогрАничени 

възможности зА 

персонАлизАция, но имА 

нуждА от нАстройкА и 

време зА изучАвАне. тъй 

кАто използвА всички 

популярни енджини, 

е много подходящ зА 

възпроизвеждАне нА 

проблемни уебстрАници. 
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Браузъри на базата на Google Chrome
Мнозина вероятно вече са забравили, но родословието на браузърния енджин WebKit 

тръгва от проекта KHTML, първоначално разработен за KDE среди в Unix системи. Негови-
ят изходен код е отворен, така че е достъпен за използване в проекти с всякакво предназ-
начение. Най-известните от тях са браузърите Safari и Google Chrome, но съществуват и ог-
ромен брой други програми за сърфиране в Интернет, които също използват основата на 
WebKit и също се интересни. 

 Chromium (Windows, MacOS, Linux)

SliMBroWSer в няколко 

думи: въпреки че нА 

официАлнАтА стрАницА 

нА SlimBroWSer 

рАзрАботчиците смело 

го нАричАт „нАй-

добрия брАузър зА 

WindoWS”, А други 

твърдят, че е просто 

нАбор от добАвки зА 

ie, прогрАмАтА предлАгА 

някои достА полезни 

функции и допълнения. 

chroMiuM в няколко 

думи: Ако искАте дА 

опитАте преди всички 

остАнАли нАй-новите 

функции, които предстоят 

дА се появят в брАузърА 

GooGle Chrome, то 

Chromium е вАшият избор. 
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Независимо от факта, че Google Chrome и Chromium проектите се разработват от една и 
съща фирма и използват еднакъв еинджин и интерфейсни елементи, двата продукта имат 
и съществени разлики помежду си. В Chromium например липсват възможностите за авто-
матично обновяване, поддръжка на някои фирмени аудио- и видеоформати и Flash, няма и 
модул за работа с PDF. За сметка на това Chromium предлага всички най-нови и даже екс-
периментални функции, които разработчиците на Google тепърва смятат да внедряват в 
Chrome. 

Comodo Dragon (Windows)
Основателно или не, напоследък Google често е обвинявяна в неуважение на личната ин-

формация на потребителите и в събиране на различни дан ни за техните дейности онлайн 
посредством браузъра Chrome. По тази причина се появи и цяла поредица алтернатив-
ни браузъри, в които основен акцент са сигурност та и защитата на конфиденциалната ин-
формация. Най-известният от споменатата поредица е браузърът Comodo Dragon, разра-
ботен от прочутата със своите защитни стени и антивирусни решения компания Comodo. А 
Comodo Dragon защитава достойно репутацията на създателите си. Програмата поддържа 
сигурна връзка през SecureDNS сървър, която позволява блокиране на потенциално опас-
ни сайтове. Освен това тук има доста съвършен механизъм за анонимно сърфиране, както 
и редица други функции за по-сигурна работа в Мрежата. 

 RockMelt (Windows, MacOS)
RockMelt е браузър, предназначен най-вече за любителите на общуването в социалните 

мрежи. С негова помощ лесно можете да получавате промените в статуса на своите при-
ятели във Facebook, да общувате с приятели и да обменяте всякакво съдържание от уеб-
сайтовете, които посещавате. Браузърът има специални допълнителни панели. В тях се из-
образяват основните функционални бутони на социалните мрежи, а също чат модулите и 
списъкът с приятели. За разлика от Chrome RockMeIt съхранява потребителските профили 
на сървърите на Facebook, което налага необходимост та да имате регистрация във въпрос-
ната социална мрежа, за да можете да пробвате и „социалния” браузър.

 

coModo dragon в 

няколко думи: брАузър, 

преднАзнАчен зА всички, 

зА които основен 

приоритет сА сигурност тА 

и поверителният нАчин нА 

сърфирАне – дори зА нАй-

пАрАноичните.
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CoolNovo [Windows, Linux, MacOS (beta)]
Докато японците проявяват склон ност към новаторство, китайците са популярни със 

способност та си да копират и усъвършенстват всевъзможни продукти. От тази участ не ус-
пява да избяга и браузърът на Google, макар че в случая с CoolNovo това определено е за 
добро. А проектът CoolNovo, известен по-рано и като Chrome Plus, дава всички възмож-
ности на браузъра Chrome плюс редица допълнителни полезни функции, които внасят още 
удобства при работа с програмата. Благодарение на китайските разработчици браузърът 

rockMelt в няколко 

думи: Ако водите 

Активен социАлен живот 

онлАйн, особено във 

FaCeBook, roCkmeiT 

може дА се окАже 

нАй-удАчният избор, 

улеснявАщ мАксимАлно 

общувАнето в 

социАлните мрежи.

coolnovo в няколко 

думи: в този брАузър 

нямА никАкви „мАгии” – 

товА е просто Chrome, но 

окомплектовАн с няколко 

допълнителни рАзширения 

и нАстройки, включително 

в сферАтА нА сигурност-

тА, които зАтвАрят 

всевиждАщото око нА 

големия брАт.
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е станал по-удобен при обслужването на даунлоудите, сдобил се е с вградени механизми 
за блокиране на реклами, с функции за предварително зареждане на страниците и редица 
други екстри. Обърнато е доста внимание и на защитата на личната информация на потре-
бителя, като са изключени всички шпионски елементи на Google Chrome и са предвидени 
средства за по-щателно „почистване” на поверителните дан ни. 

Maxthon (Windows, Android)
Maxthon е един от „най-древните” алтернативни браузъри, който от 2004 г. успя не само 

да смени основния си енджин от Trident на WebKit, но и да си спечели заслужена популяр-
ност сред многочислена армия от последователи. Причината за продуктовото дълголетие и 
известност та е в доста добрата окомплектовка на Maxthon. Тя предлага веднага множество 
от най-удобните функции, които при другите браузъри стават достъпни едва след инсталира-
не на куп разширения и добавки. Сред тези вградени опции фигурират например възможнос-
ти за промяна на външния вид чрез скинове, функция Super Drag&Drop, поддръжка на жес-
тово управление с мишката, блокиране на реклами, RSS четец, автоматично обновление, 
даунлоуд мениджър, вграден бележник, възможности за съхраняване на потребителските 
дан ни и настройки в облачно хранилище, синхронизация между различни компютри и какво 
ли още не. С две думи, Maxthon е достоен завършек на настоящия ни обзор, който при това 
не е просто преработена версия на Google Chrome, а самостоятелен авторски проект. 

 … и няколко думи в заключение
С настоящия кратък обзор нямаме претенциите, че изчерпваме списъка от интересни 

браузърни алтернативи на популярните Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и 
Safari. Целта ни беше по-скоро да покажем многообразието от програми за сърфиране в 
Интернет и да ви подскажем, че няма нужда да се ограничавате само до най-известното. 
Интернет съкровищницата крие и други цен ни бижута, които могат да се окажат много по-
полезни и смислени за специфичните ви нужди и интереси. А ако трябва да препоръчаме 
някой от изброените по-горе алтернативни браузъри, то без колебание бихме ви насочили 
към Avant Browser и Maxthon, които заслужават внимание заради богатата си функционал-
ност и находчивата си реализация. 

Maxthon в няколко думи: 

бърз, удобен и много 

функционАлен уеббрАузър 

със свое собствено 

лице и дългА история 

нА рАзвитие – достойнА 

АлтернАтивА нА всички 

популярни брАузъри. 

ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ИНТЕРНЕТ”

pc
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ПОКАЖИ НАЙ-НОВОТО ПО ТЕМАТА “ИНТЕРНЕТ”

Електронната поща  
и златната ябълка

В приказния свят на народното творчество юнакът традиционно трябва да преодолее мини-
мум три препятствия, за да изпълни своето добро дело. В днешно време задачата на вся-
ко електронно съобщение да стигне до своя получател не е по-лека. С развитието на мейл 

маркетинга, все по-нежелан, но и все по-разпространен, изпитанията се увеличават и стават по-
сериозни. В този материал ще стане дума за три от тях: RBLs, rDNS и SPF.

Започваме, както си му е редът, с първата ламя – RBLs. 
При изпращане на едно съобщение, мейл сървърът на услугата, която ползвате, независимо дали е частна или пуб-

лична, прави проверка дали IP адресът, от който изпращате, е включен в някой от Realtime Blackhole Lists (RBLs). 
Това са списъци, които се използват от различни приложения, за да се установи дали на даден IP адрес “може да се 
има доверие”. За целта се прави проверка на IP адреса. Ако той е попаднал в RBLs, значи е потенциален изпращач 
на СПАМ. 

Подобни списъци съществуват от много години. Увеличаването на обема на спам съобщенията в последните годи-
ни принуди доставчиците на комерсиални и публични мейл услуги да започнат да ги използват активно, въпреки един 
очевиден недостатък на това решение.

Представете си, че вашият компютър се намира в локална мрежа от 100 или повече компютъра. Това може да е 
мрежата на голяма фирма или на местен интернет доставчик. Когато изпратите е-поща, тя пристига при изпращащия 
(SMTP) сървър от IP адреса на рутъра на мрежата. Ако дори един компютър или лаптоп от тази мрежа е заразен с ви-
рус, който генерира СПАМ, всеки, който изпраща е-поща през същия рутър, ще бъде блокиран. 

Ако адресът на подателя е минал през “ситото” на RBLs, идва ред на препятствието rDNS.
rDNS е съкращение на  „reverse DNS lookup“, което на на български е добило популярност като „обратен резол-

винг“. Името се налага от факта, че най-често изпълняваната идентификация в Интернет е намирането на IP адреса 
на един сайт по неговото домейн име, необходимо за намиране и зареждане на сайта в браузъра. При обслужване 
на мейл трафика се налага изпълнението на обратната операция -  установяване на домейн име, което е свързано с 
даден IP адрес. 

Проверката „oбратен резолвинг“ се прави в приемната страна. Още когато  сървърът подател се опита да осъ-
ществи комуникация със следващия във веригата, той минава rDNS проверка. За да бъде успешна тази проверка, съ-
ответната настройка трябва да бъде направена от собственика на мрежата, в която се намира IP адресът на маши-
ната подател.

Това не носи 100% защита от разпращане на СПАМ, но включва в процеса на идентификацията на подателя трета 
страна, което затруднява процеса на създаване на спамърски канал. Хостинг компаниите, в това число и Host.bg, за кои-
то мейл услугата е една от основните, спазват строги правила при проверката на мейл източниците. Интернет доставчи-
ците провеждат разнообразна политика в това отношение, понякога доста либерална. 

Всичко това води до появата на следващото изпитание за нашето електроно съобщение - SPF.
Sender Policy Framework (SPF) също е система за проверка, предназначена за предотвратяване на СПАМ. Тя поз-

волява на администраторите да установят от кои сървъри е позволено да се изпраща поща от името на даден домейн.  
За целта се ползва специален SPF запис в DNS зоната на домейна. 

Както rDNS, SPF информацията се използва от сървъра-получател на е-поща. Тя му позволява да определи дали сървъ-
рът подател е упълномощен да изпраща поща от e-mail адреси с определен домейн. За това се използват SPF записите в 
системата за имена на домейни (DNS). Всъщност специални SPF записи няма – това са стандартни TXT записи, които спаз-
ват определен синтаксис и изполват специални думи. Приемната страна прави проверка дали такива записи съществуват и 
какво е тяхното съдържание и на тази база може да отхвърли съобщения от неоторизирани източници. 

Няма официално изследване каква част от мейл сървърите проверяват SPF записи или каква част от домейните 
притежават SPF запис. По оценки, публикувани в Интернет, става дума за под 10% от домейните. Все повече мейл 
сървъри обаче включват тази проверка, което може ненадейно да доведе до прекъсване на връзката между партньо-
ри или приятели, които до скоро не са имали никакъв проблем с мейл комуникацията. 

Host.bg провежда балансирана пoлитика, която включва максимален обем мероприятия, насочени срещу СПАМ, 
без да се стига до блокирането на поща от легални частни или публични мейл услуги. Компанията осигурява SPF за-
писи за клиентите със собствен мейл съръвър и изпълнява RBLs и rDNS проверки. Ограниченията, въведени в пуб-
личните мейл сървъри, са съобразени изцяло с актуалните тенденции във филтрирането на СПАМ, като по този на-
чин се гарантира безотказна работа на мейл услугата. 

Пълният текст на материала можете да намерите в блога на Host.bg (blog.host.bg).

Сокол Соколов,
управител на Host.bg
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Как да правим 
по-добри снимки 
през почивния сезон?
Драгомир Дончев

За спомен от лятото...
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Самата идея за „лятна снимка” съдържа в себе си един интересен парадокс. Въпреки че 
предполага куп кадри, нащракани по схемата „бързо, лесно, вкусно”, на практика правенето 
на наистина качествени „летни” снимки е една от най-предизвикателните и трудни задачи 
за всеки фотограф – без значение дали е начинаещ, напреднал аматьор или про. 

Трудност та идва най-вече от най-голямата благословия и проклятието за все-
ки фотограф – качеството и вида на светлината през слънчевите летни дни.  
Правилата повеляват, че най-подходящите за наистина красиви и драматични кадри с при-
ятни цветове и меки сенки са така наречените „златни часове” – непосредствено след из-
грев и малко преди залез. 

Проблемът е, че през лятото повечето от нас са във ваканция, на екскурзия или прос-
то на почивка. Предвид това събуждане преди изгрева и пропускане на вечерната биричка 
не звучат като добра идея освен ако не сте наистина посветен на изкуството си фотограф. 

За щастие правилото за „златните часове” (както и повечето фотографски правила меж-
ду другото) е по-скоро препоръка, а не ненарушим закон. В този ред на мисли страхотни 
„летни” снимки можете да направите и по всяко друго време от деня, стига да се въоръжи-
те преди това с малко полезна информация. 

Точно това е целта и на това кратко, импровизирано ръководство. 

Златни кадри
Все пак редно е да подчертаем, че ран ните сутрешни и привечерни часове са времето, 

в което най-лесно и без усилия да заснемете наистина красиви снимки. Тъй като слънцето 
тогава е ниско над хоризонта, лъчите му падат под голям ъгъл спрямо земната повърхност, 
пътувайки по-дълго време през атмосферата. Съответно светлината е мека, разпръсната 
(дифузна), а предметите хвърлят красиви, издължени и плавни сенки. Цветовете са наси-
тени с приятен, топъл златист от тенък и с малко труд можете да щракнете някои наистина 
красиви пейзажи или портрети.

Имайте предвид все пак, че през „златните” часове светлината е относително слаба, така 
че ако снимате на някой от ръчните режими на апарата си, за да постигнете равномерно 
резки и добре експонирани кадри (особено ако снимате без статив), вероятно ще трябва да 
зададете малко по-висока стойност на ISO (показателя за светлочувствителност на цифро-
вия сензор) – някъде до около 400 или малко по-висока в зависимост от камерата. 
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Също така „златният” часови прозорец е относително кратък – за да установите колко 
време имате, преди слънцето окончателно да се скрие зад хоризонта (привечер), можете 
да приложите следния простичък трик. Протегнете ръка към слънчевия диск и измерете с 
прибрани пръсти приблизителното разстояние между ръба му и линията на хоризонта. Все-
ки четири пръста са грубо равни на около един час силна светлина. 

Светлина и сянка
Основният проблем, с който ще се сблъскате при „летните” снимки (а и при занимания-

та си с фотография изобщо), са така наречените висококонтрастни кадри. Това с особена 
сила важи за така любимите и най-желани, докато сте във ваканция или на екскурзия, пей-
зажни фотографии, съчетаващи в един кадър ярко небе и облаци и по-тъмна част (ланд-
шафт). Тук неудобство причинява драстично различният начин, по който една и съща глед-
ка се регистрира от очите ни и от обектива на камерата. 

На пръв поглед и при двете процесът на визуално възприятие е много сходен. Имаме 
леща, която пропуска светлината през отвор с вариращ диаметър (бленда) и я насочва към 
светлочувствителна повърхност, реагираща на нея по определен начин. В единия случай 
обаче получената зрителна информация се обработва от нашия мозък – орган с изключи-
телна гъвкавост и възможности, а в другия – от процесора на камерата – устройство, което 
е значително по-ограничено. 

Тъй като мозъкът ни редактира, така да се каже, в реално време получената визуална 
информация, ние виждаме пейзажа пред нас равномерно осветен, а всички обекти в него – 
с отлично ниво на детайла. Често обаче, когато насочите камерата си към него и натисне-
те бутона на спусъка, заснетата снимка няма нищо общо с гледката, която очите ни виждат: 
или небето е бледо, почти бяло и без детайл, или пейзажът под него е тъмен, почти черен 
и лишен от подробности. 

Това е така, понеже човешкото око и съвремен ните цифрови камери притежават съвър-
шено различни способности за различаване на така наречения „динамичен диапазон” – 
това са вариациите от най-ярката до най-тъмната част на един кадър (гледка). Иначе каза-
но, очите ни са в пъти по-чувствителни дори и от най-съвършения дигитален фотоапарат. 

За щастие този проблем не е непреодолим. 
Един от възможните варианти за заобикалянето му е да снимате „в клин”. Това е специ-

ална фотографска техника, която ви дава възможност да занемете серия от кадри с раз-
лична експозиция.
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Логично в част от тях ще имате правилно експонирано небе (но твърде тъмен ландшафт). 
В други пейзажът ще е равномерно осветен и с ясно забележими детайли, но небето ще из-
глежда сякаш е избелено с белина. В трети ще имате всичко, на което е способна камерата 
ви в опитите си да експонира максимално правилно целия кадър. 

Впоследствие от тази серия от снимки с помощ та на Photoshop или специализирана про-
грама като Photomatrix ще можете да сглобите един финален кадър, който ще покрива це-
лия динамичен диапазон, който иначе не би могъл да бъде регистриран от апарата ви с 
едно щракане. 

Много актуални модели цифрово-огледални камери вече дори предлагат специален, фа-
брично вграден режим, който извършва цялата тази сложна операция автоматично – още 
докато снимате висококонтрастен пейзаж. 

Друга възможност е да експонирате правилно само за един елемент от фотографията – 
т.е. да се постараете да запазите максимално много детайли в по-тъмната част от кадъ-
ра. Това е метод, известен като „експониране вдясно” и той препраща към така наречената 
хистограма – изключително мощен инструмент при повечето съвремен ни цифрови камери. 
Теорията зад него е сложна и изисква по-сериозно обяснение на принципите зад хистограм-
ното представяне на пикселите, записани във вид на цифрова фотография. Като цяло иде-
ята е, че ако апаратът ви позволява снимане в RAW (т.нар. професионален формат, в който 
се записва цялата информация, регистрирана от дигиталния сензор без никаква обработ-
ка или компресия), най-добре е при правене на висококонтрастни снимки да се стараете да 
експонирате правилно по-тъмната част от кадъра. Резултатът обикновено ще включва пре-
експонирани светли части (небе), в които ще липсва детайл. Добрата новина е, че това е 
лесно за коригиране на етап постпродукция с мощни инструменти като Camera RAW моду-
ла на Photoshop например. С негова помощ без проблем ще можете да коригирате експози-
цията само на част от получения кадър (в случая небето). 

За няколко долара повече
Забележете, че и двете споменати до момента опции включват последваща обработка на 

снимките със специализиран софтуер. Ако желаете да избегнете това и да получите равно-
мерно експонирана снимка направо от апарата, ще трябва да прибегнете до използването 
на специални фотографски филтри. Единият вид са така наречените градиентни филтри – 
специално оцветени така, че едната им част да е по-тъмна от другата. С тяхна помощ се из-
равняват драстичните вариации в динамичния диапазон на кадъра – иначе казано, затъм-
нява се небето, докато ландшафтната част от снимката остава равномерно експонирана. 
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Вариант са и поляризацион ните филтри. Както подсказва името им, те действат на съ-
щия принцип както и слънчевите очила с поляризацион ни стъкла – намаляват интензитета 
на силната дневна светлина. 
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КомелСофт Мултимедия представя
При използването им обаче е добре да знаете, че те са най-ефективни, когато обекти-

те, които снимате, са странично осветени (т.е. камерата ви се намира под ъгъл от около 90 
градуса спрямо слънцето). За да проверите дали това е така, можете да използвате един 
прост трик. Протегнете едновремен но палеца и показалеца на ръката си и насочете пока-
залеца си така, че да сочи към слънцето. Там, където сочи палецът ви, е най-подходящият 
ъгъл за снимане.

Слънце в очите, вятър в косите
През по-светлата част на деня портретните снимки представляват сериозно предизвика-

телство по няколко прични. Първо, когато слънцето е високо в небето, светлината му е из-
ключително силна, лъчите му падат почти перпендикулярно на земната повърхност и сен-
ките, които предметите хвърлят, са резки и плътни.

При тези условия, ако обектът ви е фронтално осветен, това не само означава неприятно 
рязък контраст в осветеност та на различните части от лицето му, но и твърде често е свър-
зано с не особено естетични гримаси. Иначе казано, човекът, който снимате, ще присвива 
очи, защото силното слънце ще свети право в лицето му. 

Затова е добра идея да се преместите някъде на сянка или в краен случай да го помоли-
те да носи слънчеви очила. Все пак внимавайте вашето собствено отражение да не попад-
не в огледалната им повърхност и да влезе в кадър. 

Ако пък обектът ви е задно осветен, имате две опции. Едната е да заснемете силуетна снимка.

Подобни кадри могат да бъдат много въздействащи и драматични – особено ако подбе-
рете наистина подходящ ъгъл на снимане (да речем, ниско отдолу).

В такива случаи обаче обектът ви ще бъде заснет само и единствено като тъмен силует с 
малко или почти никакви детайли – просто красива сянка с човешка форма в кадър. 

Ако държите лицето на модела ви да е ясно видимо, можете да прибегнете до друг пох-
ват, свързан с използването на така наречената „допълваща светкавица”. 

Макар да звучи контраинтуитивно, снимането със светкавица при силна дневна светли-
на има някои несъмнени предимства. Ако нямате специална светкавица под ръка, спокой-
но можете да използвате вградената (всъщност това е един от малкото случаи, когато това 
е за препоръчване). За да снимате с нея обаче, ще трябва да настроите камерата си на ня-
кой от ръчните режими и да я активирате сами. Комбинацията от слънчевите лъчи и сил-
ната бяла светлина на светкавицата ще премахне драматичните сенки и резкия контраст, а 
лицето на обекта ви ще е равномерно осветено и с отличен детайл. 



Cloud рутерите на D-Link –  
все по-достъпни и с богати възможности

Настолният DIR-605L и супер компактният DIR-505 - 
стилен дизайн, мобилни приложения и достъп през 
mydlink от всяка точка 

Навлизането на все повече мобилни устройства в бита и работата на хората довeдe до масовото разпространение на 
мрежови устройства като рутери, сториджи, камери, които да могат да си комуникират с тях и, което е по-важното, 
да могат да бъдат управлявани и наблюдавани. Вече можете лесно да следите какво се случва във вашата домашна 
мрежа, независимо къде се намирате в конкретния момент, дали сте на PC, таблет или Smart телефон. Благодарение 
на така модерните напоследък облачни технологии, които вече се вграждат и в безжични рутери,  камери за виде-
онаблюдение, дори малки домашни сторижди, това се постига съвсем лесно и то на разумна цена. 

DIR-605L –Първият Cloud рутер на D-Link 
Този Wireless N-рутер осугурява до 300 Mbps трансфер на 2.4 GHz, включва 4 
портов 10/100 комутатор, две 5dB антени, осигуряващи по-добро покритие към 
свързаните клиенти и изключително стабилен безжичен сигнал, както и горес-
поменатата облачна услуга. Притежава и WPS бутон за бърза връзка с клиенти 
с Wi-Fi Protected Setup. 

Благодарение на интеграцията с Cloud портала, този рутер предлага улеснена пър-
воначална настройка чрез вградения помощник за инсталиране, който с 3 лесни 
стъпки ви свързва в Мрежата. Можете да използвате този помощник и за да създаде-
те нов акаунт в mydlink портала и да асоциирате рутера с него – особено ако искате 
да се възползвате от най-интересните му възможности. При това напълно безплатно. 

Веднага щом асоциирате DIR-605L с mydlink акаунт, той става облачен рутер. Това 
означава, че може да получавате достъп до него и да го управлявате, независимо 
къде се намирате – в автобуса, на работа, в парка и т.н. Това става по няколко начи-
на – през mydlink.com  и обикновен браузър, от който и да е компютър с връзка в интер-
нет, или чрез myDlink Lite или QRS Mobile, безплатно мобилни приложения за iOS или Android 
през телефона си. Оттам ще можете да видите статуса на своя рутер или дори да му промените настройките, като име 
на мрежата, рестартиране на рутера, разглеждане на сайтовете, посетени от  свързаните към него клиенти, както и  
блокиране на някои устройства, свързани към него. 

DIR-505 – швейцарското ножче при мрежовите устройства 
Това супер компактно и стилно устройство, тежащо само 130-грама, включва в себе си WiFi рутер (802.11 b/g/n)  с 
WPA/WPA2 и WEP криптиране на трафика, DLNA сървър за споделяне на мултимедийни файлове, безжична точка за 
достъп, repeater или разширител на обхвата на съществуващата безжична мрежа, както и функция HotSpot. Послед-
ният осигурява специална свързаност с публични точки за достъп, като потребителските устройства се свързват през 
неговия WiFi, което им осигурява  SPI/NAT защитна стена с активна инспекция на подозрителния трафик. 10/100 
интерфейс добавя функция за споделяне на кабелни устройства към рутера като мрежови принтер или комутатор.

Дизайнът му наподобява стандартен AC адаптер и е без кабели. Устройството се включва директно към контакт от 
електрическата инсталация и е подходящо за пътуващи професионалисти, работещи в различни локации, както и 
за работа на екипи до 32 клиента. Мобилни устройства като лаптопи, таблети или смартфони могат да се свързват с 
DIR-505 през защитена връзка благодарение на WPS технологията и натискането на един единствен бутон.

Много силна характеристика на DIR-505 е USB порта, който, освен че може да зарежда батерията на множество устрой-
ства като мобилни телефони, таблети или външни колонки, чрез SharePort Mobile, се използва и за споделяне на съдържа-
нието на външни дискове или други USB носители, закачени към рутера, което го прави много подходящ за потребители 
с iPhone или Android, осигурявайки им 24 часов достъп до видео, музика или филми на практика от всяка точка по света.

 Основни характеристики:
- Работи като рутер, Wi-Fi хотспот, repeater или самостоятелна точка за достъп
- Поддържа IEEE 802.11b/g/n
- Вграден DLNA медиа сървър
- Компактен, пестящ място дизайн
- Винаги готов за работа, без кабели
- USB 2.0 за споделяне на външен диск
- USB порт за зареждане на потребителски устройства
- Неограничен достъп до съхранено съдържание чрез браузър и мобилното приложение  
   D-Link SharePort 
- SPI и NAT защитна стена
- Quality of service (QoS) през Wi-Fi multimedia (WMM) за приоритизация на аудио, видео и глас

Съвсем наскоро D-Link анонсира и появата на DIR-865L – Гигабитов Cloud рутер AC1750, флагмана на серията безжич-
ни рутери, поддържащ най-новия стандарт IEEE802.11ac и осигуряващ безпрецедентни скорости на транфер до 1750 
Mbps (450Mpbs на 2,4GHz + 1300Mbps на 5GHz), както и първия адаптер DWA-182, поддържащ споменатия стандарт.

D-Link Europe Представителен офис в България:
София, 1784
ул. “Михаил Тeнев” № 6, ет. 5

tel.: +359 2 958 2242
bg-dlink@dlink.com
www.dlink.bg

http://mydlink.com/
www.dlink.bg
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Тестове в 
магазина
… или за какво да внимаваме, 
преди да похарчим куп пари 
за нов смартфон, лаптоп, 
HD телевизор или настолен 
компютър

Летният сезон особено когато е така наситен със 
спортни събития като тазгодишния, нерядко ста-
ва повод да си купим някоя нова джаджа или да 

„ъпгрейдваме” стара с цел да обезпечим по-добре по-
чивката у дома или на стотици километри от него. Ако 
оставим настрана финансовия аспект, в днешно време 
това не е проблем – магазини много, техника още пове-
че, а марки и модели – колкото искаш. Мъдрите потре-
бители обаче внимават какво купуват и го преглеждат 
прецизно, преди да изтръскат портфейлите си на каса-
та. И тъй като мъдрост та идва с опита, а редакторите 
на PC World у нас и по света разполагат с такъв, кога-
то става въпрос за компютърна техника и всевъзможни 
джаджи, затова сме готови да го споделим с вас, за да 
не влизате в нецелесъобразни харчове и да избягвате 
евентуални главоболия след технологични покупки.

За целта в следващите редове ще ви предложим 
нещо, което направихме в миналия брой за фотоапа-
ратите – кратко ръководство за тестове на електрон на 
техника в магазина, като тук обаче ще обърнем внима-
ние на още четири типа устройства, подходящи за ста-
ционарни или мобилни забавления: смартфони, лап-
топ, настолни компютри и HD телевизори. 

Преди да започнем, ще припомним само, че с пред-
ложените по-долу тестове в магазина можете да при-
добиете доста реална, но все пак обща представа за 
качествата на едно или друго устройство. Освен това 
при изобилието от джаджи по лавиците тестове от 
типа „всичко наред” биха отнели твърде много време, 
а и едва ли ще допаднат на консултантите. Ето защо 
за препоръчване е все пак да имате известна предва-
рителна подготовка и да сте поограничили избора си 
до няколко марки и модели, така че да можете да се 
съсредоточите по-добре върху тях. Разбира се, за тази 
подготовка също можем да помогнем с множеството 
наръчници и групови тестове, които са достъпни на 
сайта и в електрон ното издание на PC World. 

Но стига предисловия, да се захващаме с тестването...
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Тестове в 
магазина 1: 
Смартфони

КАКВО Е НУЖНО:
хронометър или хронометърно 
мобилно приложение
слушалки

Камера
Направете няколко снимки с камерата на смартфона и вижте ре-

зултата. Прегледайте снимките, като внимавате за същите критерии, 
използвани при оценката на самия дисплей – яркост, контраст, точ-
ност на изображението, наличие на „шум”, наситеност на цветовете 
и т.н. Повторете същото и като направите няколко видеоклипчета с 
камерата на телефона. Слушалките ще ви бъдат полезни при оцен-
ката на звука. 

Дисплей
Качествата на всеки дисплей се про-

веряват визуално, като най-добре това 
става с преглед на подходящи и доста-
тъчно пъстри и контрастни изображения. 
Голяма част от съвремен ните смартфо-
ни имат предварително заредени гале-
рии с примерни картинки, но същест-
вуват и не малко устройства, които не 
разполагат с такива. Ако няма, за оценя-
ването можете да използвате „тапетите” 
(т.нар. wallpapers), които обикновено са в 
секцията за персонализиране на мобил-
ното устройство.

След като ги намерите, прегледайте 
ги, като обръщате внимание на контра-
ста, яркост та и цветовъзпроизвеждането 
на екрана на телефона, както и на дъл-
бочината на тъмните тонове. Не забра-
вяйте и четимост та на текста: най-лесно 
ще я проверите, като отворите текстово 
съобщение или уебстраница.

Сензорен екран
Сензорната функционалност е една от големите „екстри” на смартфо-

ните, но ако не работи добре, създава повече главоболия, отколкото удо-
волствия. Най-доброто изпитание за чувствителност та и реакцията на 
сензорния екран е писането на текст. За целта отворете някое приложе-
ние за въвеждане на текст и използвайте софтуерната клавиатура, за да 
напишете няколко изречения. Обръщайте внимание на времето за реак-
ция и бройте грешките, които допускате при 30 секунди непрекъснато въ-
веждане на текст (ето защо ви трябва хронометър). Уверете се също, че 
не е нужно да натискате екрана в несвяст, за да въвеждате символите.
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Мрежа
Потърсете малките 3G или 

4Gсимволи. Ако видите огра-
дени Wi-Fiстълбчета, може да 
се наложи да изключите функ-
цията от менюто с настройки-
те. Можете да проверите как 
работи Интернет връзката по 
стандартния начин – като от-
варяте уебстраници и засича-
те колко време им трябва, за 
да се заредят напълно. Пре-
гледът на HD видео в YouTube 
също дава добра представа за 
мрежовата връзка, но все пак 
не бива да се забравя, че тя 
зависи не само от хардуера на 
смартфона, но и от качество-
то на наличния в магазина Wi-
Fiсигнал (ако изобщо го има).

Дизайн
Големите екрани са доста 

зрелищни, но големият теле-
фон може да бъде и неудо-
бен. Затова преценете добре 
дали размерът ви устройва. 
Вижте дали апаратът приля-
га добре в ръката ви, дали е 
лек или тежък, побира ли се 
добре в джоба или има опас-
ност да се изплъзне и счупи, 
удобно ли е да се държи при 
обаждане и т.н.

Ориентация
Опитайте да въведете 

текст и в двете основни поло-
жения – хоризонтално (т.нар. 
пейзажна ориентация) и вер-
тикално (портретен режим). 
Обърнете апарата няколко 
пъти и вижте дали премина-
ва лесно между двата режи-
ма. Голямото забавяне е ин-
дикатор за недобра работа 
на сензора. 

Звук
Намерете някой от предварително записаните в апарата аудиофайлове (или 

някое музикално видеоклипче) и го пуснете с вградения софтуерен плейър (всеки 
смартфон го има). Включете слушалките и проверете основните параметри на ау-
диото. Достатъчно ли е усилването? Чист ли е звукът? Има ли изкривявания? До-
бре ли работи еквалайзерът?

Процесор
Ако в смартфона има 

например видео, пус-
нете го. Ако забележи-
те „насичане” или треп-
тене, причината може да 
е недостатъчно мощен 
процесор. Проверете го 
също, като стартирате 
няколко от вече инста-
лираните приложения, 
а след това и видеока-
мерата. Обърнете вни-
мание колко време ми-
нава от докосването на 
иконката до действител-
ното стартиране на тази 
функция. Ако ви се сто-
ри твърде много, това ще 
потвърди тезата за сла-
бия процесор.

www.pcworld.bg  Август 2012 61

Help

www.pcworld.bg


Тъчпад
Тъчпадът е друг важен лаптоп компонент, 

от който зависи дали ще е комфортна мобил-
ната работа. Проверете дали ви е удобен чрез 
разглеждане на уебстраници, скролиране, от-
варяне на приложения и работа с програмите. 
Движете курсора и кликайте много, отваряй-
те контекстни менюта (десен клик) и оценете 
дали лаптопът отговаря достатъчно прецизно 
на командите от тъчпада и дали последният 
не е склонен често да праща курсора по ъгли-
те при случайни докосвания.

Стартиране на приложения
Тук отново е важно времето за реакция – от 

клика върху иконата до отварянето на съот-
ветното приложение. Добре е да използвате 
едни и същи програми, инсталирани на харе-
саните от вас лаптопи, за да е коректно срав-
нението (някои приложения са „по-тежки” и по 
принцип имат нужда от повече време). Важно 
е просто да се уверите, че приложението е 
инсталирано на самия лаптоп, а не се старти-
ра от мрежа, защото в този случай и връзката 
ще окаже влияние.

Клавиатура
Качеството на лап-

топ клавиатурите е дос-
та субективен критерий 
за оценка, затова сти-
га просто да се уверите, 
че ви е достатъчно удоб-
но да пишете. Провер-
ката е лесна – отворете 
някакво текстово прило-
жение (напр. Notepad) и 
въведете десетина из-
речения. Ако в магазина 
има Wi-Fiмрежа и връз-
ка с Интернет, можете да 
се поупражнявате и с ня-
кой от многото сайтове с 
тестове за въвеждане на 
текст, какъвто е напри-
мер www.typingtest.com .

Качество на екрана
По принцип тази характе-

ристика се проверява като 
при всеки монитор – с тесто-
во изображение. В Интернет 
има много сайтове, предла-
гащи такива, но хубава кар-
тинка има например ето на 
този адрес. Изведете тесто-
вата картина на екран и на-
блюдавайте елементите, 
докато нагласяте яркост та. 
Вижте дали екранът успя-
ва да възпроизведе всички-
те нюанси на сивото и дали 
цветовете са качествени. 
Обърнете внимание също на 
покритието – ако отражения-
та са твърде много, може да 
имате проблеми с работата 
на открито или на силно ос-
ветени места. 

Време за 
стартиране

Никой не обича лапто-
пи, на които им трябва цяла 
вечност, за да стартират и 
заредят операцион ната сис-
тема. Всички предпочитаме 
устройството да е готово за 
работа максимално бързо. 
Затова засечете с хрономе-
тър времето от натискането 
на бутона за захранването 
до момента, когато лаптопът 
стане готов за работа, и пре-
ценете дали ви устройва.

Ъгъл на видимост на 
екрана

Въпреки че LCD екраните 
непрекъснато се подобряват, 
все още много лаптопи (особе-
но бюджетните) страдат от дис-
плейни ограничения поради фа-
кта, че в тях отиват евтините и 
недотам качествени матрици. 
Затова разгледайте образа на 
екрана на лаптопа от различни 
ъгли както хоризонтално, така 
и по вертикала. Вижте дали ди-
апазонът на промяна в цвето-
вете, яркост та и контрастът на 
изображението се променят в 
приемливи граници. 

Тестове в 
магазина 2: 
Лаптопи

КАКВО Е НУЖНО:
адрес на сайт с изображения 
за тестване на монитори
адрес на сайт с тестове за 
въвеждане на текст
хронометър или 
хронометърно приложение
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Шум на РС машината
Ако пазарувате готова РС конфигурация от 

големите магазини, подробната проверка е за-
дължителна. Започнете с оценка на издавания 
шум, като долепите ухо до страничния капак на 
кутията. Ослушвайте се за необичайни звуци, 
потраквания, стържене и пр. Проверете и зад-
ния вентилатор на кутията. В магазина сигурно 
ще е шумно, така че ако звукът от работата на 
компютъра се чува твърде добре, това няма да 
е хубав индикатор.

All-in-One дизайн
В наши дни все по-изкушаващи 

са настолните РС-та от типа „всич-
ко в едно”, които обаче си имат свои-
те специфики. От тях най-съществени 
са сензорният екран (с какъвто идват 
вече доста All-in-One модели) и звукът 
на вградените тонколонки, който ще 
е важен фактор, ако купувате компю-
търа за мултимедийна употреба. Ка-
чествата на сензорния екран може-
те да проверите с типични действия, 
като разглеждане на уебсайтове и 
снимки, преоразмеряване на фотосъ-
държанието и с жестови команди. За 
звука използвайте аудиосемпли или 
качествени MP3 файлове.

Време за 
стартиране

Противно на очаквания-
та на мнозина, колкото по-
мощен, по-сложен или по-на-
тъпкан със софтуер е един 
компютър, толкова повече 
време му трябва да старти-
ра. Можете да проверите дали 
това време ви устройва със 
същата процедура като при 
лаптопите: засечете с хроно-
метър времето от натискането 
на бутона за захранването до 
момента, когато лаптопът ста-
не готов за работа, и прецене-
те дали ви харесва.

Мултимедийно 
възпроизвеждане

Качественото възпроизвежда-
не на цифрово съдържание е нещо, 
което се очаква от всички съвремен-
ни компютри. За проверка на тези 
възможности ви трябва качествен 
видеоматериал, какъвто е добре да 
си носите предварително – на USB 
флашка, да речем. При възпроиз-
веждането гледайте особено внима-
телно дали се появява „пикселиза-
ция” или насичане на видеото – ако 
това се случи, не е добър индикатор.

Производителност на 
системните компоненти

Ако купувате РС машина с Windows 
7 Home Premium, можете да се въз-
ползвате от един вграден инструмент 
за диагностика, наречен Windows 
Experience Index. Той дава числов 
рейтинг за производителност та на 
процесора, хард диска, памет та и ви-
деокартата в системата и позволя-
ва сравнения. Можете да го наме-
рите в контролния панел в раздел 
„Performance Information and Tools”.

Графична 
производителност за 
гейминг

Ако планирате забавления с компю-
търни игри, е добре да се уверите как но-
вият ви компютър би се справил с тях. За 
целта AMD предлага един много полезен 
тестов уебсайт, с който можете да про-
верите графичните възможности на ма-
шината. Оценката става онлайн и изис-
ква само няколко клика с мишката, но за 
да се възползвате от тази интересна въз-
можност, компютърът, естествено, трябва 
да е свързан с Интернет.

ABC
DE

ABC
DE...

Тестове в 
магазина 3: 
Настолни 
компютри

КАКВО Е НУЖНО:
Windows experience index 
сравнение

адрес на сайта за графичен тест 
на AMD
хронометър или хронометърно 
приложение
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Нива на осветеност и изображение
Както сигурно знаете, възприемането на изображени-

ето на монитори и телевизори (както и всичко, което виж-
даме всъщност) силно зависи от околната осветеност. А 
когато се избира телевизор в магазина, винаги е добре 
да се има предвид, че нивото на осветеност там със си-
гурност ще е по-различно от това в дневната, където ще 
използвате HDTVустройството. В повечето случаи днев-
ната е по-тъмна от шоурумите, а при този сценарий плаз-
мените телевизори например ще изглеждат много по-
добре в дневната, отколкото на рафта в магазина. Ако 
обаче е обратното (по-светла дневна), след покупката 
плазмата може да не изглежда толкова добре, колкото ви 
се е сторила в магазина. 

Ако имате смартфон, можете лесно да проверите това, 
като си свалите и инсталирате мобилно приложение за 
измерване на осветеност (като например това за iPhone 
или тези за Android), което използва камерата на мобил-
ното устройства, за да „вижда” колко е светло наоколо. 
Направете измерване първо в помещението, където смя-
тате да позиционирате телевизора, и след това сравнете 
показанията с измерванията от магазина. 

Източник на сигнал и настройки
Много хора предпочитат да почиват пред телевизора, 

а ако сте сред тях и търсите висок качество, добре е да 
се уверите, че новият ви HDTV модел използва възможно 
най-качествения източник на сигнал – например HDMI ин-
терфейс, цифров тунер и т.н. Добре е също така телеви-
зорът да може да възпроизвежда видео в резолюция 1080 
р, която е стандартът за съвремен ната HDTVтехника. 

По отношение на изображението рафтовете на магази-
ните са идеалното място за сравнение, защото обикнове-
но дават възможност за едновременен преглед на едни 
и същи картини. Така лесно можете да видите дали ня-
кой телевизор например осветява мрачните сцени твърде 
много или пренасища цветовете. 

Рафтовете на магазините са също добра възможност 
да се проверят и различните предварително настроени 
режими на телевизорите (като например Movie, Game, 
Standardи пр.). Това ще ви подскаже дали ще можете лес-
но да се радвате на хубава картина, без да се налага да 
прибягвате до услугите на калибратор, или ще си играете 
с ръчните настройки.

Тестове в 
магазина 4: 
HD 
телевизори

КАКВО Е НУЖНО:
DVD или USB флашка с филм
хронометър или хронометърно 
приложение
смартфон приложение за 
измерване на осветеност
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Отблясъци
Колкото и стран но да звучи, факт е, че телевизия и филми често 

се гледат и в светлите часове на денонощието. Затова е добре да 
проверите внимателно как панелът на избраното устройство отразя-
ва околната светлина, особено тази, която пряко попада в него. Ако 
отблясъците са твърде сериозни, това предполага не особено при-
ятни изживявания при гледане на тъмни сцени в силно осветени по-
мещения. 

Филмов тест
Ако си направи-

те труда да подготви-
те и запишете предва-
рително на DVD или 
USBфлашка качест-
вен филм, който по-
знавате добре, ще мо-
жете да направите 
още един интересен 
тест, съобразен с на-
виците ви (ако напри-
мер си падате по гле-
дането на DVD филми 
или клипове от външ-
ни устройства). За 
този тест вероятно 
ще се наложи да при-
бегнете до услугите 
на консултантите (или 
поне да вземете раз-
решение от тях), но 
усилието си заслужа-
ва, защото имен но то 
ще постави HDTV тех-
никата при условия, 
максимално близки до 
реалните. 

Ъгъл за гледане
Това е изключително важен параметър за те-

левизорите, които обикновено гледаме семей-
но или в по-голяма компания. За да се уверите, 
че всички в дневната ще виждат хубав образ, 
сложете видеото на пауза и бавно се придви-
жете наляво или надясно в дъга около екра-
на, без да сваляте очи от него. Спрете веднага, 
щом забележите избледняване или потъмнява-
не на цветовете, и отбележете местоположени-
ето си, след което повторете същото в другата 
посока. Това просто упражнение ще ви даде до-
бра представа за ъгъла на гледане на конкрет-
ния HDTV модел. А колкото е по-голяма днев-
ната ви, толкова по-важен е този ъгъл, който се 
измерва спрямо централната ос на погледа при 
фронтално разположение на зрителя. Разбира 
се, колкото по-голям е ъгълът на гледане (или 
зрителният ъгъл, както също се отбелязва), тол-
кова по-добре. 

Преглед на режимите
Общоизвестен факт, е че по подразбиране 

производителите обикновено настройват те-
левизорите си така, че да изглеждат макси-
мално добре в магазина – с необичайно ви-
соки нива на яркост, контраст и насищане на 
цветовете. Това обаче едва ли ще е режимът, 
който ще използвате у дома, ако не искате да 
си „избодете” очите. Затова, както споменах-
ме и по-горе, е добре да видите как телевизо-
рът се справя и в останалите режими на ра-
бота. Те обикновено са достъпни от главното 
меню (за което повечето телевизори си имат 
отделен бутон). Там би трябвало да има ня-
колко режима на работа, от коитoнай-важен, 
разбира се, е Movie (Филм).
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Да хванем бика  
(NORMAL.DOT) за рогата
Малко хватки за вмъкване на графични 
файлове в документ на Word

Д-р Мирослав Балчев (Медаров)
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Как бързо лети времето, от една страна, и как почти нищо ново няма под слънцето… 
Гледам предишните си съчинения „Супер бързо въвеждане на повтарящ се текст” от 
05.01.2009 г. и „Създаване на хиперлинкове към често използвани документи и папки” 

от 23.01.2009 г. и се чудя какво съм правил междувремен но до днес... Дълга история. Прес-
качам я. Макар и по-сакрално настроен, не мога да не призная, че Office 2002 и Office 2003 
остават за мен най-добрите. Така е и за много други, които накупиха лицензи, изградиха ло-
кални мрежи и започнаха да мечтаят за облаците. Кое е най-привлекателното в тези про-
дукти? Ами това, че те са много адаптивни. Те са като универсални работни дрехи, които 
прилягат и на високи, и на ниски, и на мъже, и на жени, и на атлетични, и на не чак толкова. 
Достатъчно е малко да отпуснеш подгъва или пък да подгънеш ръкавите, и готово. Приля-
гат идеално. Стига да знаеш как. А това, че е лесно, ще се убедите веднага.

Ето ви един пример от действителност та. И неговото решение, съответно. Сигурно вече 
имате няколко компютъра, а ако е така, те със сигурност са „вързани” поне в локална мре-
жа. Но не е необходимо да имате няколко мрежови компютъра. Достатъчен е и един, за да 
се появи следният проблем, когато работите с Word (2002, 2003). 

Представете си, че ви предстои да направите текстов документ, в който чрез Insert/
Picture/From File да включите няколко файла – най-често *.jpg, *.png, *.tif, 
*.bmp, *.gif. Като начало събирате всички графични файлове в една папка, например 
D:\LETTER1. Ако е необходимо, ги редактирате. След това създавате в същата папка един 
документ на Word, например D:\LETTER1\PISMO.DOC, отваряте го, понаписвате малко 
текст и започвате да вмъквате картинките чрез Insert/Picture/From File и тук започ-
ват изненадите или по-скоро не. Появява ви се стандартно диалоговият прозорец Insert 
Picture, но по не съвсем понятни причини той ви предлага да вземете графичните обра-
зи от TUTORIALS. Разбира сe, чрез падащия списък на полето Look in можем да отворим 
нужната папка D:\LETTER1, но това упражнение ще трябва да го извършим толкова пъти, 
колкото са картинките, нарочени за вмъкване в документа.

Посещавалите курсовe или челите поредиците For Dummies ще обърнат внимание, че 
мястото, откъдето се вземат картинките /Cliapart pictures/, може да бъде указано в 
полето Clipart pictures на диалога Tools/Options/File locations, а чрез Modify 
може да се въведе мястото, откъдето ще се вмъкват картинките – D:\LETTER1.
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След тази процедура нещата ще изглеждат ето така 
Съответно Insert/Picture/From File ще изглежда вече така

Не бързайте да питате: „Къде е в цялата тази история NORMAL.DOT”. Когато му дойде вре-
мето, ще стане дума и за него.

Има ли решение горният проблем? Да, има. Дефинирана, задачата звучи така: да се на-
прави така, че при използване на командата на Word (2002, 2003) Insert/Picture/From 
File в диалоговия прозорец Insert Picture да се отваря папката, в която е разположен 
активният текстов документ (документът, където искате да вмъквате картинките).

Когато казвам „текстов документ” по отношение на документ на Word, представям нещата 
много опростено. Всъщност всеки документ на Word представлява проект, който съдържа 
една видима част – това е текст, картинки, таблици, диаграми и пр. неща, които най-често 
могат да се отпечатат и се виждат на екрана. Отношението на потребителите към докумен-
тите на Word като към проекти, които освен видима/текстова част съдържат и невидима, 
може корен но да промени ефективност та на използване на продукта в посока нагоре. Тук 
малко ще навлезем в невидимата част на нашия документ/проект на Word, за да решим по-
горния проблем.

Може би малцина знаят, че Sub InsertPicture() маскира командата Insert/
Picture/From File от менюто. Това лесно може да бъде демонстрирано, ако в един про-
изволен документ на Word, в един произволен команден модул се запише следното:
Sub InsertPicture()
MsgBox „КОМАНДАТА ЗА ВМЪКВАНЕ НА КАРТИНКИ Е ЗАБРАНЕНА“
End Sub

Разбирам, че по този начин давам известни идеи на злодеите, но все пак атомът може да 
бъде използван и за мирни цели. 

По-горе се вижда много добре, че стойност та на полето Look in вече е LETTER1.
Ако наистина бях събрал в папката и графични файлове, те щяха да фигурират в списъ-

ка от файлове и текстът This folder is empty нямаше да се изпише.
Както някои от вас предполагате вече, ползата от това решение е времен на. Това е така, за-

щото, ако утре създадем една друга папка D:\ROMAN, поставим няколко *.jpg файла за вмъ-
кване в новосъздадения документ D:\ROMAN\TEXT.DOC, след промяната, която извършихме 
по-горе чрез Tools/Options/File Locations, Insert/Picture/From File ще ни отва-
ря вече запомнената в опциите папка D:\LETTER1. За съжаление, както се казва, „Москва не 
вярва на сълзи”, а компютърът ви, въ-
преки напредването на технологиите, 
не може да чете мисли и няма добро-
волно да ви отвори от раз D:\ROMAN.

Можете да му се примолите да 
го стори, като използвате Tools/
Options/Visual basic editor и 
направете следното:
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След този „тунинг” на Word резултатът от Insert/Picture/From File няма да бъде 
поява на диалогов прозорец за вмъкване на картинки, а ще е следният:

Лесно е да се предположи, че промяната на 
кода за поява на по-горния прозорец може да 
доведе до промяна на папката по подразбира-
не, откъдето се вмъкват картинките.

Това става така:
Sub InsertPicture()
Options.DefaultFilePath(Path:=wdPic
turesPath) = ActiveDocument.FullName
End Sub

По-горе представеният код ще промени папката, но само представеният по-долу може да 
върши практическата работа, защото в резултат на реда, започващ с Dialogs след промяна 
на папката, от която се вмъкват графичните файлове, ще се появи самият диалогов прозо-
рец, откъдето ще можем да изберем имен но кой файл/кои файлове вмъкваме в документа.
Sub InsertPicture()
Options.DefaultFilePath(Path:=wdPicturesPath) = ActiveDocument.FullName
Dialogs(wdDialogInsertPicture).Show
End Sub

Така представени, нещата ще работят, но само в рамките на един файл/текстов доку-
мент/проект и на неговите клонинги, което е атрактивно, но с ограничено приложение.

С малки промени можем да направим така, че всички документи на Word, били те създаде-
ни и през 2002 г. или пък разположени на друг компютър в мрежата, да реагират еднакво на 
едни и същи команди. В случая Insert/Picture from File. Тук трябва отново да засегнем 
въпроса за това, че документът на Word е проект. Казано накратко, всеки нов документ/проект 
на Word се създава като копие на матрица, най-често на нормалната матрица, която се нарича 
NORMAL.DOT и представлява един файл/проект на Word с по-особени функции. Тези функции 
означават, че при създаване на нов файл области от видимата и невидимата части на NORMAL.
DOT се копират еднократно в новия документ, но връзката между него и матрицата NORMAL.DOT 
на базата, на която той е създаден, остава. По тази причина, ако в NORMAL.DOT променим кода 
за вмъкване на картинка в документа, тази корекция ще се отрази на абсолютно всички доку-
менти, които са свързани с тази матрица. За NORMAL.DOT /Document template/ може да се 
говори много, но от практическа гледна точка трябва да бъде ясно, че в Tools/Options/File 
Locations User templates се записва мястото, където се търси NORMAL.DOT, и то може да 
бъде променяно. Какви са последиците? Могат да бъдат драматични. 

Накрая един малко схематичен пример. Представете си, че имате компютри PC1, PC2, 
PC3, свързани в локална мрежа. На всеки от тях има инсталиран MS Word (няма да разглеж-
дам сървърните решения). На PC1 имаме D:\primer\NORMAL.DOT. В Tools/Options/
File locations User templates на PC2 и PC3 записваме пътя към NORMAL.DOT на 
PC1, което би изглеждало така: \\PC1\PC1_D (D)\PRIMER, при условие че D: дискът на 
PC1 е шернат/поделен с име PC1_D.

При това положение всяка една промяна в NORMAL.DOT на PC1 ще води до съответни ре-
акции и от страна на PC2 и PC3, и то за всички документи на Word. 

Важно е да се подчертае, че за да бъде валидно описаното по-горе решение на пробле-
ма за всички файлове на Word, кодът:
Sub InsertPicture()
Options.DefaultFilePath(Path:=wdPicturesPath) = ActiveDocument.FullName
Dialogs(wdDialogInsertPicture).Show
End Sub
трябва да бъде записан в модула ThisDocument на NORMAL.DOT 

Проявете малко въображение. Помислете какво би могло да стане, ако се направят ана-
логични промени, които касаят стартирането на Word, записването и отварянето на файло-
ве, отпечатването и пр. И помнете, че най-важното, за да има решение една задача, е тя да 
бъде правилно дефинирана. Съжалявам, ако някои хора, водени от патриотични чувства 
или увлечени в борбата с чуждиците, не са акцентирали върху английския, но и при бълга-
роговорещите компютри, дори и да ги има, мислите са на английски... Sorry! 
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Портове и конектори 
на дън ната платка: 
местоположение, функции 
и предназначение

Множество конектори и терминали са намерили подслон 
на дън ната ви платка, но за не малко от потребителите 
голяма част от тях са пълна мистерия. Затова в 
следващите редове ще ви заведем на обиколка сред най-
често използваните в дъната слотове и конектори и ще 
ви запознаем с функциите и предназначението им.
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Ако ви се е случвало някога да отворите компютъра си или сте виждали „гола“ дън на 
платка, може би сте се изненадали от броя и разнообразието на различните конек-
тори, слотове и терминали, които могат да се открият. В следващото ръководство ще 

идентифицираме някои от най-често използваните конектори в персоналните компютри, 
които се захранват от дъната. Това, разбира се, не покрива класа на сървърите и работните 
станции, а е точно това, което може да намерите в типичния среден и висок класове дома-
шен компютър. А тъй като нито една дън на платка не съдържа всички типове конектори, из-
ползвахме снимки на четири различни платки за илюстрация в основните примери. В един 
или два от случаите има известно припокриване, но в по-голямата си част конекторите се 
споменават само веднъж. Много от тях обаче могат да съществуват в най-различни модели 
дън ни платки. И така – начало.

Asus P5WDH Deluxe
Нека да започнем с една по-стара дън на платка в лицето на Asus P5WDH Deluxe. Тя раз-

полага с няколко конектора, които не са включени в сегашното поколение платки и се виж-
дат добре. 

Audio front panel: Този 10-контактен конектор е връзка с жаковете за слушалки и микрофон 
на лицевия панел на кутията. Частично този конектор представлява и AC97 конектор, който е 
съществувал доста преди появата на HD многоканално аудио и все още е в употреба.

Azalia digital audio header: Много рядко може да срещнете този конектор на текущите мо-
дели платки, използван за цифрова многоканална връзка с кутията. 

Serial-port-header: Този порт го няма физически на показаната дън на платка – виждат се 
само предвидените за него падове на PCB, към които се запоява. Подобен 9-контактен ко-
нектор обаче присъства в голяма част и от съвремен ните платки. В този вид RS-232 ин-
терфейсът не може да се използва, защото е необходим кабел, с който да се свърже към 
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стандартния куплунг на порта. Самият порт в по-старите дън ни платки може да се види на 
задния I/O панел.

FireWire (IEEE 1994a): Познат интерфейс от цифровите камери за обмен на видео. 
FireWite интерфейсът до голяма степен е изместен от USB и по дън ните платки е в процес 
на постепен но премахване от производителите. Все още има професионална техника, в 
която се използва този конектор. Въпреки че понякога може да срещнете и IEEE 1394b обо-
значение на интерфейса за високоскоростен пренос на дан ни, това вече е екзотика.

USB2.0 front panel: Тези конектори се използват за свързване с USB портовете на лице-
вия панел на PC кутията.

SATA конектори: Те служат за осъществяване на връзка с различни HDD, SSD и оптични 
устройства за съхранение на дан ни.

IDE конектор: Този интерфейс много рядко се среща днес. Използван е за връзка с по-
стари твърди дискове или оптични устройства с IDE интерфейс. Днес всички съвремен ни 
дискови устройства са оборудвани единствено със SATA интерфейс. 

Floppy disk конектор: Колкото и да е парадоксално, но 3,5-инчовите флопи дискове оце-
ляха в продължение на цели две десетилетия, което си е направо вечност в технологичната 
вселена. Ако имате купчина стари дискети и носталгията към тях не ви дава да ги изхвър-
лите, вие пак нямате нужда от FDD интерфейс, тъй като винаги може да включите външно 
FDD устройство. 

Intel DP67BG
Сега нека разгледаме по-новата дън на платка Intel DP67BG на база чипсета P67 на Intel 

и поддържаща LGA 1155 процесори (като Sandy-Bridge базирания Core i7-2600K).
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DDR3 слотове за памет та: Сегашното поколение PC системи използва DDR3 памет, но 
в много случаи те поддържат различни експлоатацион ни скорости. Тази дън на платка под-
държа процесори Sandy-Bridge и максимална скорост на памет та DDR3-1600, но за да по-
стигнете това ниво на бързодействие, ще трябва да овърклокнете контролера на памет та 
(който се намира в самия процесор), тъй като официално Sandy-Bridge платформата под-
държа само DDR3-1333. Голяма част от старите LGA1155 платки имат обновления на фър-
муера, където е осигурена поддръжка на най-новото поколение процесори Intel Ivy Bridge. 
При тях вече официалната поддържана честота на памет та е увеличена на DDR3-1600. 

CPU FAN гнездо: Този конектор е специално конструиран за включване в него на охлаж-
дащия вентилатор на радиатора на процесора. Системният BIOS следи скорост та на вър-
тене на вентилатора и ако вентилаторът не е свързан към него, вероятно ще получите 
грешка при стартиране на системата.

8-пинов ATX12V (CPU Power) конектор: Наричан още и EPS12V конектор. Когато на-
времето излезе първият Pentium 4 процесор, Intel осъзнаха, че високопроизводителни-
те процесори имат нужда от свой собствен източник на чисто захранване извън това, 
което може да осигури стандартният 24-пинов ATX конектор. Така се ражда ATX12V. В 
по-ниския клас дън ни платки, предназначени за процесори с по-ниско TDP, ще срещне-
те и по-малки 4-пинови конектори, но 8-пиновата версия на конектора се използва с по-
висок клас процесори и на платки, които могат да се овърклокват. Разбира се, има и ня-
кои изключения.

Гнезда за допълнителни вентилатори: Всички дън ни платки освен гнездо за процесора 
осигуряват и още няколко допълнителни гнезда, където могат да се включат допълнителни 
вентилатори, като например за охлаждане на твърдите дискове, както и вентилаторите в 
компютърната кутия. Всички тези гнезда осигуряват следене на оборотите, а при някои дън-
ни платки позволяват и регулиране на скорост та на въртене.

PCI Express x1 слот: PCI Express е сериен интерфейс, независимо че множество пътеч-
ки могат да се обединяват и използват едновремен но. „X1“ се отнася до слот, поддържащ 
само една PCI Express линия (пътечка), и се използва за I/O устройства, които не изискват 
двупосочен трафик, по-голям от 500 MB/s (Gen. 1 PCIe). Например звуковите карти основ-
но са PCIе x1 устройства. 

PCI Express x16 (графични слотове): PCI Express x16 слотовете най-често се използват 
за включване на графични карти към тях, но служат за свързване и на всякакви други PCI 
Express карти. Тук може да възникне известно объркване, защото не всички PCIe x16 слото-
ве са наистина PCIe x16. На практика често ще виждате физически PCIe x16 слотове, които 
са опроводени с 8 или дори с 4 линии. В някои случаи дори слотове, които са опроводени с 
16 линии, ще работят само с половината от тях (x8), ако инсталирате втора графична кар-
та. Това е така, защото например процесорите Sandy Bridge и Ivy Bridge разполагат само с 
16 броя PCI Express пътечки, които се споделят от два физически PCIe x16 слота. При ра-
бота само с една графична карта е запълнен само единият слот и той работи в режим x16, 
но ако се постави още една графична карта, то половината пътечки отиват за захранване 
на втория слот и тогава и двата слота ще работят в режим PCIe x8. Тази ситуация не звучи 
толкова зле, както изглежда, тъй като дори 8 пътечки PCI Express 2.0/3.0 осигуряват необ-
ходимата честотна лента за повечето игри.

Наследен 32 bit. PCI слот: Класическият PCI слот се използва от 1993 г. и това е най-дъл-
го просъществувалият слот в компютърната техника. Повечето разширителни карти са с 32 
bit. PCI интерфейс и за да поставите някоя, е необходимо дън ната ви платка да има поне 
един такъв. Може да видите в някои дън ни платки, че PCI слотът се споделя с някой PCIe 
слот, така че механично можете да монтирате или само PCIe, или PCI карта.

Гнездо за лицевия панел: То свързва различни кабели към лицевия панел на кутията, къ-
дето се намират бутоните за включване/изключване и рестартиране на компютъра, LED ди-
одите за статуса на системата и активност та на устройствата за съхранение на дан ни.

Gigabyte 990FXA-UD7
Сега ще насочим вниманието си към дън на платка, която поддържа AMD процесори. 

Имайте предвид, че AMD чипсетите поддържат много от същите функции като чипсетите на 
Intel и това е доста добре за индустриалните стандарти. 
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24-pin захранващ ATX конектор: Този конектор е наличен във всички текущи ATX бази-
рани дън ни платки и е стандартен за свързване със захранващия блок. Той осигурява за-
хранване за всички интерфейси, включвайки 3.3 V, 5 V и 12 V. Типичният ATX12V ver 2.3 
захранващ блок осигурява до 75 W за PCI Express графичните карти, но голяма част от 
съвремен ните графични карти се нуждаят от повече и затова често се срещат 6/8-pin до-
пълнителни конектори за външно захранване.

ATX4P: Този необичаен конектор е всъщност SATA куплунг за захранване на дисковите 
устройства, както HDD, SSD и оптичните устройства.

TPM конектор: Някои настолни компютри и лаптопи използват TPM (Trusted Platform 
Module) конектор за свързване с модул с криптографски процесор за съхраняване на крип-
тиращи ключове и извършване на операции с тях, като криптиране на HDD и защита на ци-
фрово съдържание – DRM например.

USB 3.0 лицев панел: Този конектор се използва за свързване на USB 3.0 интерфейса с 
портовете на лицевия панел на кутията. Той изисква повече контакти, отколкото USB 2.0 ин-
терфейсът. Ако липсва USB 3.0 кабел във вашата кутия, няма да можете да го използвате. 
Обикновено USB 3.0 портовете са оцветени в синьо.

AMD CPU цокъл: Споменаваме го, защото той се различава от съвремен ните цокли, из-
ползвани в платформите на Intel. Процесорите на AMD имат крачета (пинове), докато Intel 
са ги преместили на самия цокъл, а процесорите притежават само контактни точки.

Intel DZ77GA-70K
Ще използваме снимка само на една част от тази дън на платка, за да се запознаем по-от-

близо с някои специфични конектори. Дън ната платка DZ77GA-70K на Intel e изградена на 
база последния чипсет Intel Z77. 
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Гнездо Case Fan: Както вече беше отбелязано, повечето дън ни платки от по-високия клас 
имат по няколко такива гнезда, разпръснати по PCB. Ако са на разположение достатъчно 
от тях, може да свържете вашите вентилатори в кутията, за да се наблюдават и управля-
ват в BIOS, освен ако не сте сериозен овърклокър, който използва отделен, външен модул 
за контрол на вентилаторите. 

PCI Express x4 слот: Този сравнително рядко срещан физически и електрически PCIe x4 
слот се използва за мрежови карти с по-висока производителност и някои външни контро-
лери за съхранение, като RAID контролери например.

S/PDIF digital audio: Този стар тип конектор оригинално се е използвал за свързване на 
CD-ROM устройства. Днес се употребява за връзка с някои оптични устройства и други ау-
диоустройства, които поддържат S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) цифров интерфейс.

USB 3.0 лицев панел: Дън ната платка DZ77GA пристига с два USB 3.0 конектора за свърз-
ване с портовете на лицевия панел на кутията. Тези два конектора на PCB осигуряват до 4 
броя USB 3.0 порта.

High-current USB 2.0 лицев панел: Този конектор осигурява малко по-различен тип (сил-
нотокови) USB 2.0 портове. При приемане и предаване на дан ни те работят идентично със 
стандартните USB 2.0 портове, но осигуряват по-мощно захранване за устройства от типа 
на Apple iPad и подобни, които черпят повече ток, отколкото могат нормално да осигурят 
стандартните USB 2.0 портове. 

Consumer IR: Този конектор се използва за свързване на инфрачервен приемник на ли-
цевия панел с цел контрол на PC компютъра от потребителя посредством стандартен пулт 
за дистанцион но управление.

Диагностичен LED индикатор: Повечето дън ни платки са с обикновени светодиоди, 
които светят или променят цвета на светлината си, ако платката има някакъв проблем. 
Доста от платките от високия клас имат цифров LED дисплей, който изобразява в шест-
надесетичен код статуса на различните подсистеми при преминаване през POST про-
цедурата на BIOS.

С това завършва нашата „туристическа“ обиколка за различните конектори, портове и 
контакти по дън ната платка. Въпреки че това не са абсолютно всички възможни куплунги, в 
голямата част от съвремен ните motherboard модели e най-вероятно да се натъкнете имен-
но на тях и едва ли ще срещнете някои, които не сме разгледали в тази статия. Част от оп-
исаните портове и конектори може и да не ви се наложи да използвате, но наученото за тях 
ще ви помогне при избора на PC, който да отговаря на вашите нужди, или при подбора на 
устройства за планиран ъпгрейд. Също така, ако се нуждаете от нещо специфично, ще ви 
е по-лесно да купите платка, която да отговаря на изискванията. 

ПОКАЖИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА “ПРАКТИКА”

pcw
orld.bg

www.pcworld.bg  Август 2012 75

Практика

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


Как да изберем 
рутер за малката 
компания? 
И кога домашното устройство спира да 
бъде ефективно за офиса... 

Да изберете рутер за малкия бизнес не е толкова лесно, колкото да си купите мрежо-
во устройство за дома само по техническите характеристики в Интернет. Колкото и да 
са важни за вас, личните ви нужди далеч не са като на компанията ви и докато една-

та инвестиция може да ви донесе персонални неудобства, другата е възможно да се отра-
зи негативно на бизнеса ви. 

Преди да изберете мрежовия инструмент, на който ще доверите важните комуникации през 
следващите няколко години, е добре да разберете от какво имате нужда конкретно вие и какви 
са алтернативите на пазара, които най-добре ще паснат на изискванията ви, съветват от аме-
риканското издание на PC World. И на първо място какво всъщност означават характеристики-
те, които ще видите написани на табелите на устройствата, когато влезете в магазина. 

Видове рутери
Ако имате нужда от поддръжка на десетина компютъра и сред тях преобладаващи са 

Wi-Fi устройствата, един стандартен, крайно клиентски рутер или модел, предназначен за 
малкия бизнес, ще ви свършат перфектна работа. Тези устройства обикновено имат добро 
безжично покритие от 140-180 кв. м, което съвпада с размерите на малък офис. Често са 
оборудвани с 4 Ethernet порта, в които можете да включите компютри или да добавите дру-
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ги компоненти, като мрежови принтери, устройства за съхранение на дан ни през мрежата 
или допълнителни безжични access point устройства за по-голямо покритие. 

Ако пък компютрите в офиса са повече или пък сигурност та е от съществено значение, ви 
е необходимо нещо по-сложно. Тогава трябва да изберете между два варианта – VPN ру-
тер/защитна стена или UTM гейтуей. Първата категория устройства тръгват от обикновен 
безжичен рутер, като по-сложните модели изискват да добавите точките за достъп за Wi-Fi 
покритие. Те имат вграден virtual private network сървър, а все по-често и функции като под-
дръжка на VLAN и различни SSID (безжичните модели).

UTM (unified threat management) гейтуей или файъруол устройствата обикновено поддър-
жат само етернет и имат от 4 до 8 порта. Това означава, че трябва да включите отделни 
access point устройства за Wi-Fi свързаност. Освен че ви служат като рутер и Интернет гей-
туей, тези устройства осигуряват и VPN сървър, и защитна стена, както и защита от ви-
руси, малуер и IDS/IPS (intrusion detection/prevention system). Допълнителните функции по 
сигурност та обикновено искат месечен или годишен абонамент. 

Wi-Fi стандарти
Когато избирате безжичен рутер или точка за достъп, добре е да знаете, че има различни 

стандарти, всеки от които позволява различна скорост на пренос. Вероятно, след като пре-
гледате възможностите, ще се спрете на 802.11n (който някои доставчици наричат Wireless-
N). Ако близо до офиса ви има друг офис, изберете устройство, което работи на две честоти 
и може да предава дан ни и на 5 GHz. В тази честота натоварването е значително по-мал-
ко от широко използваната 2.4 GHz и няма да имате проблеми със свързването към ваша-
та корпоративна мрежа.

802.11ac
Преди да поговорим за стандарта 802.11ac, ще обърнем внимание на продуктите, които из-

лизат преди обявяването на официалните му спецификации. Те със сигурност предоставят 
значително по-големи скорости на трансфер, но много от тях са базирани на работните специ-
фикации и е възможно да не могат да бъдат ъпгрейднати до финалната версия на стандарта. 
Въпреки че стандартизиращата организация все още не е приключила с 802.11ac, много про-
изводители като Broadcom и Qualcomm Atheros вече имат чипсети с 802.11ac (Broadcom нари-
ча своя модел „5G Wi-Fi”). И двете компании работят тясно по дефинирането на стандарта и 
обещават, че когато спецификацията е готова, ще извадят фърмуер ъпдейт, който ще компен-
сира минималните разлики, които може да се появят между версията на стандарта сега и фи-
налния му вариант. Той вероятно ще се появи по-късно тази година или в началото на 2013-а.

Какво трябва да знаете за новото поколение безжични стандарти
802.11n работи както на 5 GHz, така и на 2.4 GHz честоти. 802.11ac ще работи само на 5 

GHz. По-високата честота има по-малък обхват, което може да се отчете като недостатък, 
защото съществува опасност от проблеми при преодоляването на стени и други препят-
ствия. На тази честота обаче има значително по-малко смущения. Много от устройствата, 
използвани в домакинството например, оказват влияние върху качеството на сигнала в об-
хвата 2.4 GHz, като безжични телефони, бейбифони, микровълнови фурни. На 5 GHz тези 
проблеми ще бъдат преодолени.

По-широки канали
802.11ac използва по-широки канали, което позволява пренасянето на повече дан ни. 

802.11n използва 40-мегахерцови канали. 802.11ac удвоява това до 80 MHz по подразбира-
не с опция за разширение до 160-мегахерцови канали. Ако се използва заедно с QAM енко-
динг, това означава, че новият стандарт е четири пъти по-ефективен от 802.11n и може да 
пренася дан ни със скорост 433 Mbps.

Обратна съвместимост 
Въпреки че 802.11n се използва от няколко години, все още има много рутери, които раз-

читат на по-старите 802.11b и 802.11g протоколи. Когато преминем към 802.11ac, все още 
ще има устройства по стандартите от 802.11b до g и ще отнеме години, докато 802.11n бъде 
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заменен от друга Wi-Fi технология.
802.11ac ще поддържа по-старите Wi-Fi стандарти, за да осигури обратна съвместимост. 

Някои устройства ще работят само на 5 GHz, което означава, че ще могат да комуникират 
само с 802.11n. Много устройства обаче вероятно ще бъдат двубандови, ще могат да прев-
ключват на 2.4 GHz и да се свързват с 802.11b или 802.11g при необходимост.

Значението на Ethernet в корпоративната мрежа
Когато избирате мрежово оборудване с Ethernet портове, трябва да съобразите няколко 

неща. На първо място е скорост та. Надписите на повечето рутери сочат, че определен мо-
дел поддържа скорост от 11 Mbps, 54 Mbps и 300 Mbps. Не се подвеждайте по надписите. 
Информирайте се добре предварително, преди да изберете някое устройство. Най-добрият 
вариант е да направите тестове каква скорост може да ви предложи определен рутер, коя-
то най-често е значително по-ниска от посочената на етикета. 

От всички модели рутери, файъруол и гейтуей устройства и суичове се фокусирайте вър-
ху тези, които поддържат гигабит Ethernet (1000 mbps). Това ще позволи пренасянето на 
дан ни с по-висока скорост в кабелната ви мрежа. Можете да увеличите скорост та, която 
поддържат компютрите ви, с PCI или PCIe етернет карти. Все пак не забравяйте, че висо-
коскоростният рутер не може да ви гарантира бърз Интернет. Това зависи от Интернет дос-
тавчика, той е и този, когото трябва да обвинявате, ако връзката се окаже незадоволител-
но бавна. 

Пазарът на рутери през Q1 
отчита слаб ръст спрямо 
миналата година

Ръст от 2% отчита глобалният пазар на руте-
ри през първото тримесечие на 2012-а в сравне-
ние със същия период на миналата година. През 
първите три месеца пазарът на корпоративни 
рутери е достигнал 834 млн. долара по дан ни на 
Infonetics Research, цитирани от американско-
то издание Network World. Спрямо предходното 
тримесечие обаче отчита спад от 9 на сто. 

Продажбите в Европа са намалели и на го-
дишна база, и на база предходно тримесечие за-
ради икономическата нестабилност, смятат от 
Infonetics. Тази тенденция вероятно ще продъл-

жи и през следващите месеци заради политическата несигурност и строгите мерки, които се об-
съждат в еврозоната. В Северна Америка растежът е в размер 8 на сто. Спрямо предишното 
тримесечие обаче продажбите отчитат спад от 10%. 

Пазарът в Китай е спаднал с 20 на сто през Q1 на 2012 г. спрямо Q4’11 и е нараснал с 2% в 
сравнение със същия период на миналата година.

Най-голям ръст сред корпоративните рутери отчита сегментът на SOHO и домашните устрой-
ства. На годишна база ръстът там е 44 на сто, открива Infonetics. Спрямо предходното тримесе-
чие те отбелязват спад, както и рутерите от висок клас, които обаче също имат добро предста-
вяне заради извадените през периода ключови ъпгрейди. 

Рутерите от среден клас се представят най-зле, тъй като техните потребители се насочват 
към по-евтини модели, а покупките в публичния сектор продължават да спадат, сочат анализа-
торите.

Пазарният лидер Cisco слабо е увеличил пазарния си дял сред бизнес рутерите през послед-
ните две тримесечия. Компанията отчита и най-голям ръст за последната година през първото 
тримесечие на 2012-а – 74,7%. Huawei също отбелязва ръст от 79 на сто спрямо миналата годи-
на, а продадените бройки скачат с цели 130%.  

По отношение на продадените бройки Топ 5 през Q1’12 в световен мащаб се формира от ком-
паниите Cisco, HP, OneAccess, ADTRAN и Huawei, допълва Infonetics.
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Ако ви е необходим мрежов суич, оценете производителност та на различните модели, за 
да сравните максималната поддържана ширина на лентата. Ако достъпът до Интернет е 
особено важен за вашата работа, изберете устройство, което има втори WAN порт или под-
държа 3G/4G карти като бекъп, ако основната ви връзка към Интернет се срине. 

Поддръжката на PoE ще ви спести време и пари, защото ще позволи електричеството да 
минава по етернет кабела. Така няма да ви се налага да позиционирате устройствата в бли-
зост до електрическите контакти или да поставяте нови. 

Как да изберем подходящия рутер
Заложете на сигурното. Говорете с хора, които работят в сходни на вашата компания 
и ползват подобни устройства. Това ще ви даде представа какви рутери са прием-

ливи и за вас. Можете да проверите и кои са най-купуваните модели в магазините, 
за да се ориентирате кои устройства предпочитат потребителите. 

Вземете модел с гаранция. Изберете рутер с по-дълга гаранция или с по-добри 
условия. Това в голяма степен ще ви покаже и колко ангажиран е производителят 
с последващата поддръжка на продукта. 

Не обръщайте внимание на успешните и катастрофалните истории, които сте 
прочели в блогове. Те обикновено са писани от хора, на които производителите 

плащат, за да представят техните продукти като най-добрите на пазара, и пишат не-
гативни отзиви за моделите на конкурентите.

Проверете съвместимост та. Когато планирате да купите нов рутер и да го вне-
дрите в корпоративната си мрежа, уверете се, че той ще бъде съвместим с мре-

жовите ви адаптери. Най-добре изберете модел от същата марка. И не се 
подвеждайте по това, което ще видите в магазина – продавачите ще ви по-
кажат, че устройствата работят, но това означава, че са съвместими с тех-
ните адаптери, а не с вашите. 

Стил и бюджет. Не на последно място е добре да съобразите дизайна на 
рутера, така че да изглежда добре във вашия офис. Също така се уверете, че като го 

плащате, няма да ви заболи. Изберете нещо, което лесно се възприема визуално, а също 
може да го пренесете, ако ви се наложи да пътувате и да го вземете със себе си. 

VPN сървър за защитена отдалечена връзка
VPN сървърът е особено важна част от защитата на корпоративната ви мрежа, ако слу-

жителите ще я ползват от разстояние, или пък имате клонова структура и до мрежата ще 
имат достъп и други ваши офиси. Съществуват няколко различни варианта на VPN.

Почти всички операцион ни системи и мобилни устройства поддържат Point-to-Point 
Tunneling Protocol (PPTP) с вграден VPN клиент, но това не е най-доброто, което сте в 
състояние да направите в област та на сигурност та. Можете да очаквате проблеми със 
свързаност та, ако мрежата не позволява да се достъпва от VPN.

Също доста широко поддържан протокол от редица операцион ни системи и популярни мо-
билни устройства е Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP/IPsec предлага по-добра защита от PPTP. 
Малко по-труден е за конфигуриране и също може да създаде някои проблеми с връзката.
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Протоколът Secure Sockets Layer (SSL) позволява на по-
требителите да се свързват с корпоративната мрежа през 
уеббраузър. Така се решава проблемът с достъпа от VPN и 
не се изисква допълнителна пълна версия на клиентския соф-
туер. Можете да инсталирате плъгин през браузъра за улесня-
ване на трафика. В допълнение някои SSL VPN методи предла-
гат уебпортал, през който потребителите могат да достъпват до 
корпоративните приложения и служебната си поща без VPN клиент. 
Това е полезно, ако ви е необходимо да се свързвате от вкъщи или 
от друг компютър, който не е в мрежата, а не толкова ако го прави-
те от служебния лаптоп. 

Протоколът OpenVPN обикновено е характерен за рутерите с фърмуер 
с отворен код DD-WRT и не се поддържа от повечето вградени клиенти на компютри-
те и мобилните устройства. За да се възползвате от него, трябва да инстали-
рате VPN клиент на трета компания на устройствата, които ще се свързват 
отдалечено. Струва си да го обмислите, тъй като той предлага много до-
бра защита и осигурява по-надеждни връзки в мрежи, които огранича-
ват достъпа през VPN.

Поддръжка на VLAN за разделяне на трафика
По-голямата част от мрежовото оборудване от бизнес клас поддър-

жа виртуални LAN, което пък ви позволява да създавате различни 
независими виртуални мрежи в рамките на корпоративната инфра-
структура. Можете например за създадете VLAN за различните отде-
ли в компанията и отделна мрежа за публичен достъп от посетители. 
Така ще можете да ограничите достъпа на външните хора до компю-
трите ви и ще попречите да следят трафика ви. 

Можете да създадете VLAN мрежи от своя рутер, гейтуей или файъру-
ол на практика през всеки порт. Ако ползвате отделен суич, който поддържа 
VLAN, можете да настроите всеки от неговите портове да е VLAN.

Точките за достъп и рутерите от бизнес клас обикновено поддържат различни SSID, което 
на практика е безжичният вариант на VLAN. Така е възможно да създадете различни имена 
на мрежата, която се предава от един рутер, като всяка от тях има собствени конфигурация 
и изисквания към сигурност та. 

Някои от по-високотехнологичните модели ви позволяват да създавате отделна Wi-Fi 
мрежа за вашите гости. Това е страхотен начин бързо и лесно да създадете втора безжич-
на мрежа, макар и с някои ограничения. 
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От 802.11n на 802.11ac
Сигурно се чудите как IEEE се прехвърли от 802.11n директно на 802.11ac? Обикнове-

но организацията сменя буквата в края на наименованието на стандарта на всяка нова 
техническа спецификация, свързана с проекта 802.11. Така че, след като се стигне до 802.11z, 
следват 802.11aa, 802.11ab и сега вече 802.11ac. Стандартите между познатия 802.11n и следва-
щия голям стандарт 802.11ac не са толкова популярни, затова преходът от едната буква в края 
до двете може да ви се стори голям, но всъщност не е. 

802.11ac е известен като „пето поколение Wi-Fi”, защото е петото поколение на технологията, 
която предстои да бъде сертифицирана от Wi-Fi Alliance marketing consortium. С риск да размъ-
тим още повече водите, вече се работи и върху стандарт 802.11ad, но той няма да е следващата 
стъпка в основното направление безжични мрежи. WiGig, както е известен най-новият стандарт, 
е с малък обхват и работи на 60 GHz честота.

Последната популярна версия на безжичните стандарти е 802.11n, която вече е на почти пет 
години. Сега IEEE финализира 802.11ac спецификацията, позната още като „gigabit Wi-Fi”. Тя ще 
може да пренася дан ни със значително по-висока скорост от актуалния 802.11n.
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представя:

TOTOLINK – стилни 
и качествени 
мрежови продукти 
от висок клас

Мрежите вече са навсякъде, а навлизането на нови марки и продукти в 
тази сфера винаги е добра новина за потребителите, тъй като увелича-
ва конкуренцията и асортимента за избор. Неотдавна такава добра новина 

пристигна и с навлизането на един нов за българския пазар производител на ка-
чествено мрежово оборудване – TOTOLINK.

TOTOLINK е водещ производител на мрежови продукти и е собственост на лидера 
на корейския пазар, ipTIMЕ. С глобалното развитие на пазара на информацион ни тех-
нологии и нарастващото търсене ipTIME разширява дейност та си, създавайки собствен 
филиал – TOTOLINK. Първоначално предназначена за нуждите на китайския пазар, марка-
та постепен но придобива популярност в Тайван и Виетнам. В момента TOTOLINK про-
дава продукцията си в цял свят, предлагайки стилни и качествени мрежови проду-
кти от висок клас, на достъпна цена. Продуктовият асортимент на марката 
е доста обширен и включва безжични рутери, суичове, хъбове, преносими 
компютри, мрежови адаптери, USB периферни устройства и др.

Надеждност та на предлаганата продукция е основният акцент във фир-
мената политиката на TOTOLINK. Като експерт в производството на без-
жични рутери и суичове, ТОТОLINK пряко контролира процеса на разрабо-
тване, тестване, производство, поръчки и доставки на продукта, така че 
качеството и доброто обслужване на потребителя да бъдат гарантирани. 
Всички предлагани продукти, техният дизайн и функционалност, са бази-
рани на гледната точка на потребителското мнение и търсене. Основната це-
лева аудитория, към която са насочени продуктите на TOTOLINK, 
са домашните потребители и малките и средни предприятия.

Марката е сертифицирана по ISO9001, притежава FCC и CE 
сертификати за безопасност и съвместимост с изискванията на 
европейския пазар. Централният офис и производствената база 
на фирмата се намират в Шенжен, Китай.

В България пък, благодарение на дистрибутора COMPUTER 2000, вече 
са на разположение всички продукти на марката, които се предлагат у нас и на доста атрактивни цени.

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

http://www.computer2000.bg/
http://privileg.bg/
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Ефективна тиха и красива алтернатива на 
боксовите охладители
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Ако в разгара на летните жеги добрият стар настолен компютър 
започне честичко да показва тревожни сини екрани или да се из-
ключва самоволно, много вероятно е да страда от прегряване, 

към което особено чувствителни са РС процесорите. А при температу-
ри от около и над 30 градуса на сянка от този проблем страдат не само 
овърклокнатите CPU чипове на ентусиастите, но и тези от масов клас, 
които обикновено нямат нужда от особено специална и мощна систе-
ма за охлаждане. В случая с прегряването обаче може да се наложи да 
намерим и монтираме по-ефективна алтернатива на базовите „боксови” 

охладители. А ако може тя да е също така тиха и сравнително евтина, би 
било чудесно. Един от редакторите на PC World смята, че е открил тако-

ва решение в лицето на „кулъра” Gelid Tranquillo Rev.2. Разказа за не-
говите преки впечатления от устройството и работата му в реални 

условия можете да прочетете в следващите редове.

Профил
Gelid са сравнително нова компания – на пазара са от 2008 г. и 

през последните 3 години предлагат доста интересни и балансирани 
решения за РС охлаждане. Пистата, в която са избрали да се състезават, 
е леко встрани от елитните компании в този сегмент (като Noctua напри-

мер) и целта им е по-скоро предлагане на модели с балансирано съотношение 
„цена/качество”, а не на продукти от типа „максимум на всяка цена”.

Иначе казано, въпреки внушителния си tower външен вид, голям 120 мм вентилатор и ди-
зайна, включващ 4 топлин ни тръби, Tranquillo Rev.2 е повече добре изпълнено стандартно 
охлаждане, отколкото кулер звяр за ентусиасти и запалени фенове на овърклока. 

Но да не избързвам. Ще стигнем и до тази част, а преди това няколко думи за характерис-
тиките на охладителя.

Главни особености 
Името му подсказва, че това не е първият модел Tranquillo. Gelid са направили някол-

ко промени по дизайна му (от там и уточнението Revision 2 – втора версия), най-съществе-
ната от които е модификация във формата на радиаторните ребра и преминаващите през 
тях топлин ни тръби. В Rev.2 те са леко изместени встрани спрямо центъра на медната кон-
тактна повърхност, благодарение на което цялото тяло на охладителя се изтегля встрани от 
слотовете за памет та. На повечето дън ни платки те са разположени в непосредствена бли-
зост до процесорния цокъл.

снимАни в профил рАзликите между 

двете ревизии сА ясно видими, 

особено при изтеглените встрАни 

спрямо основАтА топлин ни тръби.
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Това улеснява монтажа на допълнителни модули памет и позволява насищане на всич-
ки налични слотове – нещо, което не може да се каже за по-обемистия ми Noctua NH-U12P 
SE2 например. При него радиаторът е симетричен, което от една страна е хубаво, тъй като 
позволява монтажа на два 120 мм вентилатора от двете му страни. При тази конфигурация 
обаче вътрешният фан увисва непосредствено над двата най-вътрешни слота за памет-
та, при което на практика ги блокира и не позволява инсталация на модули RAM с по-висо-
ки охладители (като например 8-гигабайтовия Corsair XMS3 DHX кит, който използвам аз). 

Дизайн
С Tranquillo нямах подобен проблем при монтажа, обаче имах други премеждия, но за 

това след малко. Извън направеното уточнение, свързано с Rev.2 модификацията, Gelid 
са създали ни повече, ни по-малко tower охладител с класически, но запомнящ се дизайн. 
Комбинацията от черно и бяло определено придава на модела уникално, собствено 
излъчване въпреки бюджетната му природа. 

Използваният вентилатор е с променлива скорост на въртене – от 750 до 
1500 оборота в минута. Това го прави едновремен но тих и ефективен при 
максимални стойности на генериран работен шум под 26 децибела. Ди-
зайнът на радиаторните ребра също е интересен – всяко от тях е ситно 
перфорирано и релефно, което едновремен но увеличава площ та им и съз-
дава множество микротурбуленции при движение на въздушния поток през 
тях, така те задържат повече хладен въздух между перата.

Голям плюс на модела са и опциите за универсален монтаж, позволяващи из-
ползването на Tranquillo Rev2 с почти всеки от наличните в момента на пазара проце-
сорни цокли – от 775, 1366, 1155 и 1156 за Intel до AM2, AM2+, AM3 и FM1 за AMD.

На практика в списъка липсва само интелският LGA 2011, но така става, като на всеки 3 
месеца вадиш нов цокъл – останалите играчи на пазара просто не могат да ти насмогнат.

Ето накратко и по-важните спецификации на Tranquillo Rev2:
 

Идва и следващата логична стъпка след външния оглед.

Монтаж
Това обикновено е и най-забавната част. Ако сте 

имали щастието да се сдобиете с Gelid Tranquillo 
Rev2 като част от вашата нова РС система, която 
тепърва сглобявате, за вас всичко е ОК и ще тряб-
ва да почерпите. Докато дън ната платка е извън ку-
тията, проблеми с инсталацията на охладителя на 
практика няма да имате. Достатъчно е да следва-
те инструкциите в доста добре онагледената и под-
робна схема за монтиране и след броени мину-
ти ще си имате добре закрепен процесорен кулер 
дори без да са ви нужни инструменти. 

 По принцип Antec са се погрижили да осигурят 
отвор непосредствено под CPU цокъла в планката, 

Поддържани процесорни цокли Intel Socket 775, 1366, 1155, 1156;
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ FM1

 Вентилатор

 Hydro Dynamic Bearing;
500 мм дължина на кабела;
12 V;
Размери: 120 x 120 x 25 мм;
Скорост на въртене: 750-1500 оборота в минута;
Средно време между повредите: 50 000 часа;
Ниво на работен шум: 12-25.5 dBA

 Радиатор
Размери: 74 x 125 x 153 мм;
Тегло: 645 грама;
4 медни топлин ни тръби с полирана медна контактна основа 

виждАте ли кАк отворът 

ле-е-е-ко се рАзминАвА с 

плАнкАтА и я зАстъпвА? 

нА печелившите – 

честито!

www.pcworld.bg


www.pcworld.bg  Август 2012 85

Продуктови ревюта и обзори

върху която се монтира дън ната платка. Само дето в случая с АМ3 гнездото металната 
пластина, намираща се под него, излиза извън очертанията на въпросния отвор, което пра-
ви невъзможно отстраняването без предварителен демонтаж на цялото дъно.

Както се казва: на печелившите – честито! Надеждата ми, че поне в долната си част зак-
репването на Noctua и Gelid ще съвпада, също удари на камък – пластините са с корен но 
различен дизайн и за да смените охладителя, трябва да махнете едната и да сложите дру-
гата. Двойна честитка!

Това на практика удължи процедурата по монтирането на Tranquillo с близо час – време-
то, необходимо, за да разглобя кажи-речи цялата си система на съставните ѝ части, да из-
вадя дън ната платка от кутията, да разкарам Noctua-та и да монтирам новия фан.

Тестът 
Преди да цитирам няколко конкретни цифри длъжен съм да на-

правя една уговорка: поначало сравнението между модел от ранга 
на Noctua NH-U12P SE2 с охладител като Gelid Tranquillo Rev2 
е меко казано несправедливо – първо от ценова гледна точка и 
второ що се отнася до предназначение и КПД.

Gelid поначало нямат големи претенции по отношение на 
Tranquillo и го позиционират като модел от среден клас, ориен-
тиран по-скоро към хора, които търсят алтернатива за базовите, 
боксови охладители идващи стандартно с повечето процесори 

или към потребители искащи тих и ефективен кулер за тяхната сис-
тема. Иначе казано Tranquillo не е овърклокърски модел – нещо, кое-

то личи и по цената му (около 2 пъти по-ниска от тази на NH-U12P SE2).
Очаквано резултатите от практиката подкрепят тази теза. В тестова-

та система, където беше използван Tranquillo се представя достойно, но 
без да впечатлява. При номинални тактови честоти температурата на проце-

сора варира между 34 и 50 градуса (ненатоварен и под товар). За сравнение по-
ефикасният NH-U12P SE2 се представя с малко по-добрият резултат от 32 до 46 градуса.

Тестова конфигурация:
Дън на платка ASRock 890FX Deluxe3 
Процесор AMD  Phenom II X4 980 BE 
Видео карта AMD Radeon HD 6950
Памет Corsair XMS3 3х2 GB DDR3 1333Mhz
Операцион на система  Windows 7 x64 

При овърклок обаче нещата вече стават леко неприятни за скромния Tranquillo. На мак-
симално стабилните за тази бройка X4 980 4.2 GHz, Noctua-та успява да осигури съвсем 
приличните 55-60 градуса след близо час в компанията на вграденият тест за стабилност 
на AMD Overdrive. Tranquillo обаче допуска горната граница на температурата да се качи до 
около 70 градуса, което никак не е впечатляващ резултат, особено в изключително добре 
охладена кутия като DF-85. 

Изводи 
Тестването на охладители по начало е доста скучна задача. Поне докато нечия...хм „ори-

гинална” идея за дизайн не я превърне в истинско приключение. В моя случай то беше 
свързано най-вече с перипетиите по монтажа на Tranquillo Rev2, а не толкова със сами-
ят тест. Резултатите определено бяха по-скоро очаквани – в битката с два пъти по-скъпия 
Noctua NH-U12P SE2 модела на Gelid загуби – както се казва, логично.

Ако разбира се не възнамерявате да се занимавате със сложни и потенциално опас-
ни упражнения като изкуственото повишаване тактовата честота на процесора си, Gelid 
Tranquillo Rev2 има потенциала да ви предложи тихо и ефикасно охлаждане. Бонус към 
това получавате гъвкави опции за универсален монтаж (в случай, че решите да смените 
CPU платформата си в недалечното бъдеще и стоите далеч от новите LGA 2011 дъна) – 
всичко това на доста разумна цена за heat pipe tower кулер. 
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Коя от долните анаграми не е парична  
единица?

а) КУДСОЕ
б) ЛУГНЕД
в) ХАМАРД
г) ИЛШИГН
д) МНАРАХ 

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

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

Възстановете пословицата, като откриете 
пропуснатите гласни букви.

ДЛБКРН ЗЗДРВВ ТЖКДМ НСЗБРВ 

1 Образувайте име на плод от следните  
трибуквия:
АВО  КЪП  ЕЖА  ДЖА  СИЯ 
   ЧЕР  НКА  НИЦ  ИЛА  АДО

Открийте дума от 12 букви, като започнете от 
единия ъгъл и се движите спираловидно към 
центъра.

Е Н А
С О Л
Т Г О
Е З И

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), 
оборудван с капацитивен сензорен екран, мощен двуяд-
рен 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 въз-
произвеждане 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. 8 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 -  Max Payne 3 
Изгубил работата си като полицай, Макс е на ръба, алкохолизиран и пристрастен към обезболява-

щи лекарства. Останал безработен, той напуска района на Ню Йорк и се озовава в Сао Пауло, къде-
то работи в процъфтяващата сфера на частната охрана. Последното му назначение е да пази семей-
ството на богатия търговец на имоти Родриго Бранко и двамата му братя – местния политик Виктор и 
най-малкия – обичащият партитата плейбой Марсело, както и съпругата на Родриго - Фабиана Бранко 
и сестра й Джована. Централно място в Max Payne 3 заема историята на пропадането на Макс от из-
пълнен с желание за мъст, облечен в кожено яке детектив, обикалящ булевардите на Ню Йорк до пре-
чупен мъж с обръсната глава, търсещ справедливост из враждебните улици далече от дома. 

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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Намерете верния отговор на уравнението:

6 – 7 х 3 + 8 : 2 = ………

Кои две думи са еднакви по значение? Под-
чертайте ги.

РУМЕН, ПРОЗРАЧЕН, ДОХОДЕН, ОГРАНИ-
ЧЕН. ГРАНДИОЗЕН, ИЗЧЕРВЕН, ИЗМАМЕН

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.

Колко общо квадрата и правоъгълника има на 
диаграмата?

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 

Попълнете празните сектори, за да откриете 
два антонима. Можете да се движите по ча-

совниковата стрелка или обратно на нея.

5

9
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Награди от теста в бр. 6'2012 
печелят:

Татяна Димитрова Иванова, Кърджали – 

Охладителна поставка за ноутбук 

Владислав Светославов Дацов, София – 

Игра за РС от ПУЛСАР – Guild Wars 2

Драгомир Динков Пачелийски, Елховец – 

Компактна оптична мишка от Targus

Очакваме спечелилите да се обадят на 
телефоните в редакцията (след 20 август 2012), 
за да уточним получаването на наградите.

фиг. 1 фиг. 2

Отговори на IQ теста от бр. 6'2012: 
1 Последната колона е Х, У, (Ц), Ф – четирите последователни букви от 

азбуката са в същия ред като на предишните две колони; 2 ТЕНТАТА, 

АТЕНТАТ; 3 15, защото 45+30=75 и 75/15=5; 4 Б, всички останали са същите, 

но завъртени; 5 8, сборът на две числа на едно и също място в двете фигури 

винаги е 10; 6 Всички съдържат в себе си имена на държави: ПР (ИСПАНИ 

Я) РЕТА, ДЪЛ (ГА НА) МОТКА, ПРЕСН (И РАН) И; 7 ЧЕРНИЦА; 8 АДРИАНА 

(анаграма на двете думи извън скобата); 9 Вж. фиг. 1; � Вж. фиг. 2

 ...................... ..................
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Сърф-инструменти за приятно 
плуване в морето на Мрежата

В разгара на лятото едва ли на някого му е до работа, но има и много хора, които дори на плажа 
трудно успяват да излязат от Интернет, където винаги има изобилие от забавни неща. А ако ис-
кате да разчупите ежедневието и да го направите още по-интересно, можете да опитате тазме-
сечните ни обилни предложения от по-малко разпространени, но доста интересни и полезни инстру-
менти за сърфиране – куп алтернативни браузъри, които могат да ви изненадат с удобството и 
функционалност та си. Имен но те са основен акцент в софтуерната ни селекция за август, който е 
покрит и в рубрика “Интернет” на самото дигитално издание. 

Друга съществена част от подборката този път са програмките за преглед и обработка на изо-
бражения. Съвпадението с факта, че лятото е сезонът, в който снимаме най много, съвсем не е слу-
чаен. След това обаче често се налага и обработка на снимките, което е и причината за многото ни 
предложения в този сегмент. (А как да правите хубави летни снимки през лятото можете да научите 
също от страниците на списанието дотук).

Естествено, експертите от SoftVisia.com са се постарали да подберат, проверят и каталогизират 
за вас актуално софтуерно съдържание и в други важни “отрасли”, включително винаги актуалните 
уеб разработка, сигурност и системни инструменти. А не са забравени и игрите.

Надяваме се, че тазмесечната ни софтуерно-мултимедийна селекция ще ви донесе приятни и инте-
ресни минути пред компютрите през лятото. Не забравяйте да държите последните на сянка, но не 
им позволявайте да консумират твърде много течности дори в най-големите жеги. ;о)

Антон Арсенов
Главен редактор PC World

 цялата DVD селекция в ISO формат
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Съдържание на DVD – PC World 8‘2012

Файлове и твърди дискове

Acronis True Image Home 2012 Build 7133
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
$58.49
свали

Acronis True Image Home е предназначен за домашни потребители, които искат да направят 
копие на операцион ната си система, от което в последствие да я възстановят при различ-
ни случаи. Чрез подобно копие можете да направите архив на цялата информация от вашия 
компютър, включваща семейни снимки, видео клипове, музика, документи и всякакви други. 
Също така можете да правите резервни копия на отделни файлове и папки, които да разпо-
ложите на най-различни носители и в последствие да възстановите.

Recuva 1.43.623
Windows All, Freeware
свали

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

Графика

ACDSee Pro 5.0.168
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, $239.99
свали

ACDSee Pro е програма, с която можете лесно и бързо да подредите снимките си. Вместо 
да ги разделяте на папки, можете да ги разделите на категории и след това с няколко клика 
на намерите всичко, което ви трябва. Търсенето на снимки може да стане и още по-лесно и 
бързо, тъй като можете да слагате тагове на тях, така че по-бързо да се сещате къде и какво 
е снимано.

Artweaver Free 3.1.1
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, €29
свали

Artweaver е програма за създаване и редакция на растерни изображения с доста богат набор 
от възможности за извършване на това. Интерфейсът е проектиран така, че да удовлетворя-
ва начинаещи, ентусиасти и дори професионалисти. Поддържат се основните графични фор-
мати (включително и PSD), работа със слоеве и прозрачност, четки, различни ефекти, до-
пълнения (plugins) и дори таблети.

FastStone Image Viewer 4.6
Windows All, Freeware
свали

Доста често ни се налага да разгледаме някоя картинка и да решим да променим нещо по 
нея. FastStone Image Viewer е чудесно решение за това. С негова помощ можете да разглеж-
дате вашите картинки, да ги организирате в каталози, да ги преоразмерявате, преименувате, 
редактирате, оцветявате, да им слагате воден печат и още много.

Fresh View 8.37
Windows All, Freeware
свали

Fresh View е програма, която ще ви помогне да организирате своите мултимедийни файло-
ве, включително и снимки. С нейна помощ ще можете да разглеждате всички известни фор-
мати снимки, аудио и видео файлове, както и файлове с икони. Заедно с това ще можете да 
конвертирате тези файлове от един вид в друг, да ги отпечатате и дори да създадете HTML 
албум.

GIMP 2.8.0
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General 
Public License)
свали

GIMP (GNU Image Manipulation Program) е предназначена за създаване и обработка на рас-
терна графика, анимирани, статични изображения и др. Неслучайно определят GIMP като 
безплатен аналог на Photoshop, защото притежава всички необходими възможности за про-
грама от този тип и ще предостави възможност на потребителите да обработят професио-
нално своите изображения.

GIMP 2.8.0 for Linux
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General 
Public License)
свали
GIMP Portable 2.8.0
Windows XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU General 
Public License)
свали

Graphic Workshop Professional 4.0a 
Patch 26
Windows All, Shareware, $44.99
свали

Graphic Workshop Professional е пакет за обработка на изображения и уникално приложение 
за проявяване на снимки. Разполага с множество прозорци подобни на браузъри, възмож-
ност за обработка на множество изображения едновремен но, опция за влачене и пускане, 
преглеждане в маки прозорци, богата библиотека с филтри и още много други възможности.

InAlbum 4.0 Build 4006 Deluxe
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
$54.95
свали

InAlbum ще ви помогне да създадете невероятни албуми с картинки от любимите ви снимки 
и други изображения. Програмата разполага с над 100 предварително разработени шабло-
на, които можете да използвате при създаването на вашите албуми, които ще ви позволят да 
комбинирате различни фонове, звуци, анимации на заден план, бутони, шрифтове, преходни 
елементи и други. 

IrfanView 4.33
Windows All, Freeware
свали
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Light Image Resizer 4.3.2.2
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Light Image Resizer (новото име на VSO Imager Resizer) е приложение за оразмеряване, кон-
вертиране и компресиране на изображения. Поддържат се всички известни и разпростране-
ни формати. Програмата може да внедри и воден знак, избран от потребителя и да преиме-
нува имената на изображенията според зададени изисквания.

Paint.NET 3.5.10
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Paint.NET е приложение, с чиято помощ ще можете да редактирате картинки и снимки, който 
поддържа слоеве, неограничен брой отменяния на действия, специални ефекти и множество 
полезни и мощни инструменти. Това е отворен проект на Държавния университет във Ва-
шингтон, който се разработва от студенти там под егидата на Майкрософт.

PhotoFiltre 6.5.3
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

PhotoFiltre Portable 6.5.3
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали
PhotoScape 3.6.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Picasa 3.9.0 Build 136.4
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

XnView 1.99
Windows All, Freeware
свали

XnView е графичен конвертор, който може да работи с над 400 графични формата и да ги 
преобразува в над 50 от най-разпространените типове изображения. Програмата може да 
работи също така с анимирани приложения, можете да конвертирате повече от една картин-
ка, да преоразмерявате, въртите, изрязвате, прилагате различни ефекти и много други.

Интернет
Avant Browser 2012 Build 175
Windows All, Freeware
свали

Avant Browser е лек, приятен и същевремен но много добър Интернет браузър, който използ-
ва ядрото на Internet Explorer. Програмата разполага с възможност за работа с табове, вгра-
ден popup blocker, вграден RSS четец, вградена търсачка, различни нива на сигурност и 
възможност за възстановяване на активните страници, ако програмата бъде затворена при-
нудително

Avant Browser Portable 2012 Build 175
Windows All, Freeware
свали
Chromium 22.0.1206.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Chromium е браузър с отворен код, който има същите функционалности като Google Chrome, 
но е значително по-лек и бърз в работата си. Браузърът поддържа теми, добавки и трудно 
може да бъде разграничен от своя по-известен аналог.

Comodo Dragon 20.0.1
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

CoolNovo 2.0.2.26
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

CoolNovo Portable 2.0.2.26
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Digsby Build 92 – r30295
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Digsby е една програма, която обединява instant messenger-ите (IM), електрон ната поща и 
социалните мрежи, и така вместо да пускате всичките отделни програми и да посещавате 
всичките тези сайтове, стартирате тази програма и всичко ви идва заедно. С нея можете да 
комбинирате приятелите си от AIM, MSN, Yahoo, ICQ, Google Talk и Jabber, да управлявате 
пощата си и да следите всичко, което става във Facebook, Twitter, MySpace и LinkedIn.

K9 Web Protection 4.3.188
Windows All, Freeware
свали

K9 Web Protection e безплатно защитно приложение, което представлява своеобразна из-
бирателна бариера между Вашия браузер и многобройните Web-страници в интернет прос-
транството. Някои от тях имат злонамерено съдържание или пък такова, което е неподходя-
що за деца и подрастващи. В това отношение, K9 Web Protection предоставя възможност за 
филтриране на интернет страниците по тяхното съдържание и позволява извършването на 
родителски контрол.

K9 Web Protection 4.3.188
Windows All, Freeware
свали
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Light Image Resizer 4.3.2.2
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Light Image Resizer (новото име на VSO Imager Resizer) е приложение за оразмеряване, кон-
вертиране и компресиране на изображения. Поддържат се всички известни и разпростране-
ни формати. Програмата може да внедри и воден знак, избран от потребителя и да преиме-
нува имената на изображенията според зададени изисквания.

Paint.NET 3.5.10
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Paint.NET е приложение, с чиято помощ ще можете да редактирате картинки и снимки, който 
поддържа слоеве, неограничен брой отменяния на действия, специални ефекти и множество 
полезни и мощни инструменти. Това е отворен проект на Държавния университет във Ва-
шингтон, който се разработва от студенти там под егидата на Майкрософт.

PhotoFiltre 6.5.3
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

PhotoFiltre Portable 6.5.3
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали
PhotoScape 3.6.2
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Picasa 3.9.0 Build 136.4
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

XnView 1.99
Windows All, Freeware
свали

XnView е графичен конвертор, който може да работи с над 400 графични формата и да ги 
преобразува в над 50 от най-разпространените типове изображения. Програмата може да 
работи също така с анимирани приложения, можете да конвертирате повече от една картин-
ка, да преоразмерявате, въртите, изрязвате, прилагате различни ефекти и много други.

Интернет
Avant Browser 2012 Build 175
Windows All, Freeware
свали

Avant Browser е лек, приятен и същевремен но много добър Интернет браузър, който използ-
ва ядрото на Internet Explorer. Програмата разполага с възможност за работа с табове, вгра-
ден popup blocker, вграден RSS четец, вградена търсачка, различни нива на сигурност и 
възможност за възстановяване на активните страници, ако програмата бъде затворена при-
нудително

Avant Browser Portable 2012 Build 175
Windows All, Freeware
свали
Chromium 22.0.1206.0
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Chromium е браузър с отворен код, който има същите функционалности като Google Chrome, 
но е значително по-лек и бърз в работата си. Браузърът поддържа теми, добавки и трудно 
може да бъде разграничен от своя по-известен аналог.

Comodo Dragon 20.0.1
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

CoolNovo 2.0.2.26
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

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

CoolNovo Portable 2.0.2.26
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Digsby Build 92 – r30295
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Digsby е една програма, която обединява instant messenger-ите (IM), електрон ната поща и 
социалните мрежи, и така вместо да пускате всичките отделни програми и да посещавате 
всичките тези сайтове, стартирате тази програма и всичко ви идва заедно. С нея можете да 
комбинирате приятелите си от AIM, MSN, Yahoo, ICQ, Google Talk и Jabber, да управлявате 
пощата си и да следите всичко, което става във Facebook, Twitter, MySpace и LinkedIn.

K9 Web Protection 4.3.188
Windows All, Freeware
свали

K9 Web Protection e безплатно защитно приложение, което представлява своеобразна из-
бирателна бариера между Вашия браузер и многобройните Web-страници в интернет прос-
транството. Някои от тях имат злонамерено съдържание или пък такова, което е неподходя-
що за деца и подрастващи. В това отношение, K9 Web Protection предоставя възможност за 
филтриране на интернет страниците по тяхното съдържание и позволява извършването на 
родителски контрол.

K9 Web Protection 4.3.188
Windows All, Freeware
свали

Maxthon 3.4.2.1000
Windows All, Freeware
свали

Браузърът Maxthon е базиран на ядрото на Internet Explorer, но се отличава с доста по-го-
ляма бързина, лекота на работа и настройки. Разполагате с възможност за инсталиране на 
плъгини, използване на табове, възможност за дадавена на множество прокси сървъри, по-
ставянето на допълнителни бутони и други допълнителни настройки. 

Maxthon Portable 3.4.2.1000
Windows All, Freeware
свали

Pale Moon 12.2.1
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Pale Moon е базиран на същото ядро, както и Firefox, но е създаден с цел да извлече макси-
мума от вашата система. Браузърът е оптимизиран за по-бързо зареждане на страници, ли-
шен е от някои по-малко използвани функции от Firefox и все още притежава структурата на 
по-старите версии на популярния браузър на Mozilla.

Pidgin 2.10.6
Windows All, GPL (GNU General Public License)
свали

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

Pidgin 2.10.6 for Linux
Windows All, GPL (GNU General Public License)
свали
Pidgin Portable 2.10.6
Windows All, GPL (GNU General Public License)
свали
SeaMonkey 2.10.1
Windows All, Freeware
свали

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

SeaMonkey 2.10.1 for Linux
Windows All, Freeware
свали
SeaMonkey 2.10.1 for MacOS
Windows All, Freeware
свали
SeaMonkey Portable 2.10.1
Windows All, Freeware
свали

Slim Browser 6.01 Build 050
Windows All, Freeware
свали

Slim Browser е браузър с множество възможности, като работа с табове, вградена защита 
срещу pop-up прозорци, възможност за различен облик, автоматично попълване на форми, 
групиране на сайтове, бързо търсене, автоматично логване в сайтове, скриване на страници, 
онлайн преводач и много, много други полезни и интересни опции.

TeamViewer 7.0 Build 13936
Windows All, Freeware
свали

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

TeamViewer Portable 7.0 Build 13936
Windows All, Freeware
свали

Waterfox 13.0
Windows All, Freeware
свали

Базиран на 64 битовата версия на Firefox, Waterfox е насочен към потребителите на 64-бито-
ви приложения. Аналогът на Firefox е компилиран с една едниствена цел – по-висока скорост 
на работа и оптимизирано действие.

Wyzo 3.6.4
Windows All, Freeware
свали

Wyzo е поредният Firefox базиран браузър, който цели по-високи скорости на работа. Освен по-
голямото си бързодействие, браузърът е по-сигурен, използва алгоритми за по-бързо изтегля-
не на файлове и има вграден модул за изтегляне на клипчета от известните медиа страници.

Мултимедия
MediaCoder 2011 Build 5262
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

MediaCoder може да прекодира лесно най-различни видео и аудио файлове от един в друг и 
поддържа всички популярни формати. Има огромни възможности за безплатно приложение 
с отворен код, като някои от тях включват конвертирате от и в почти всички известни аудио и 
видео формати, възможност за работа с допълнения, вградени кодеци и медиен плеър, въз-
можност за сравняване на файлове, възможност за извличане на подробна информация за 
даден файл и много други възможности.

MediaCoder 2011 x64 Build 5262
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

The KMPlayer 3.3.0.30
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

KMPlayer e чудесен медиаплеър, който поддържа голям брой популярни формати: VCD, 
DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и други. Про-
грамата има вградени повечето популярни медиа декодери, също така разнообразни аудио и 
звукови ефекти и филтри, скинове, позволява да правите запис на аудио, видео, както и зас-
немане на екрана и още много.
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Офисни програми

IDI Spell Checker Lite 2.44
Windows All, Freeware
свали

IDI Spell Checker е български правописен и пунктуационен коректор. Програмата предлага 
два панела: в десния пишете текст, а в левия се появяват предложения за корекция на евен-
туални грешки, които пък се оцветяват в червено. Програмата може да проверява и текст от 
текстов файл (ANSI и UTF-8) или клипборда. Програмата се предлага в пълна и олекотена 
версия. В олекотената липсват някои проверки, но стартирането € е много по-бързо. 

LibreOffice 3.5.5
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU 
General Public License)
свали LibreOffice може да се нарече новото име на OpenOffice.org и си остава един добър и без-

платен заместител на Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). Продуктът поддържа доста 
формати, които можете да запаметявате или редактирате. Oфис пакетът LibreOffice съдър-
жа следните модули: Writer: текстова обработка и HTML редактор, Calc: електрон ни таблици, 
Draw: модул за рисуване на векторна графика, Impress: презентации, Math: редактор на фор-
мули и Base: Модул за работа с бази дан ни.

LibreOffice 3.5.5 for Linux
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU 
General Public License)
свали
LibreOffice 3.5.5 for MacOS
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, GPL (GNU 
General Public License)
свали

Сигурност

Ad Muncher 4.93 Build 33707
Windows All, Shareware, $19.95
свали

Ad Muncher е една от най-известните програми за скриване на реклами при разглеждане на 
Интернет страници. Но възможностите на Ad Muncher не се ограничават само с това, тя бло-
кира изскачащите прозорци и премахва рекламните банери от програми като ICQ. Освен 
това програмата се отличава се с високата си ефективност, удобния интерфейс и с това, че 
не се налага да правите каквито и да е настройки, за да започнете нейната употреба.

AVG Anti-Virus 2012 12.0 Build 2195a5110
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 61.21 лв.
свали

AVG Anti-Virus е добре познат инструмент за антивирусна и антишпионска защита. Програма-
та предлага задължителните за днешните стандарти модул за ръчно сканиране и резидентна 
защита, като добавя и модул за сканиране на връзки, преди те да бъдат посетени, защита в 
страниците за социални мрежи и анти-рууткит защита. Всичко това е обвито в приятен и удо-
бен за работа интерфейс и равномерен глад за системни ресурси.

AVG Anti-Virus Free 2012 12.0 Build 
2195a5110
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 61.21 лв.
свали
AVG Anti-Virus Free x64 2012 12.0 Build 
2195a5110
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 61.21 лв.
свали
AVG Anti-Virus x64 2012 12.0 Build 
2195a5110
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 61.21 лв.
свали
AVG Internet Security 2012 12.0 Build 
2195a5110
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
91.91 лв.
свали

AVG Internet Security е пълноценен пакет за защита срещу почти всякакви заплахи. Антиви-
русният модул се грижи да сте чисти от вируси, червеи и троянци. Антишпионският модул се 
грижи да сте чисти от рекламен и шпионски софтуер. Анти-рууткит модулът има за задача да 
открива и елиминира рууткити (rootkits). Анти-спам и анти-фишинг модулите имат за цел да 
отсяват зловредни и измамни e-mail съобщения. Web Shield е на линия, за да следи за за-
плахи в теглените файлове и месинджърите. LinkScanner пък се грижи да блокира достъпа 
до зловредни сайтове.

AVG Internet Security x64 2012 12.0 Build 
2195a5110
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
91.91 лв.
свали
ClamWin Free Antivirus 0.97.5
Windows All, Freeware
свали

ClamWin е безплатна антивирусна програма, която работи на всички Windows платформи. 
Отличава се с висока скорост на работа, възможност за настройване на време за сканиране, 
автоматично изтегляне на вирусни дефиниции, самостоятелен модул за сканиране, интагра-
ция в Windows Explorer и Microsoft Outlook.

ClamWin Portable 0.97.5
Windows All, Freeware
свали

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300
Windows All, Freeware
свали

Malwarebytes Anti-Malware е малка, интуитивна и доста ефективна програма за откриване и 
заличаване на различни видове шпионски, рекламен и зловреден код. Макар вече да го спо-
менах, ще го повтора: програмата има наистина опростен и елементарен за работа интер-
фейс. Към това можем да добавим и добрата скорост на сканиране. Това е наистина би било 
едно чудесно оръжие в арсенала ви срещу бацилите из мрежата.
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Системни инструменти

AIDA64 Extreme Edition 2.50 Build 2000
Windows All, Shareware, $39.95
свали

AIDA64 е наследникът на един от най-популярните инструменти за системна диагностика – 
EVEREST. Програмата разполага с широка гама от инструменти, за подпомагане на овъркло-
ка, диагностиката на хардуерни грешки и проблеми, тестване на натоварването на система-
та и наблюдение на работните температури и сензорите на компютъра. AIDA64 дава точна 
информация за инсталирания хардуер като процесор, дън на платка, твърд диск, видеокар-
та и т.н. Налични са освен това и възможности за тестване на бързодействието на отделните 
хардуерни компоненти.

ASTRA32 3.00
Windows All, Shareware, $29.95
свали

ASTRA32 е малка и много полезна програмка, която ще ви предостави доста подробна 
информация за вашата конфигурация. Ще видите информация за инсталирания хар-
дуер, устройства, включително и недокументирана информация. Също така чрез нея 
ще можете да установите дали устройствата ви работят добре и какво можете да на-
правите в случай на конфликти или други проблеми. Цялата тази информация може да 
бъде систематизирана и подредена в репорти, които в последствие да запаметите и/
или отпечатате. 

ASTRA32 Portable 3.00
Windows All, Shareware, $29.95
свали

BurnInTest Professional 7.0 Build 1013
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, $69
свали

PassMark BurnInTest е софтуер, който ще ви позволи да тествате всички компоненти на 
Вашата система едновремен но като ще бъдат проверени стабилност та и надеждност-
та им. Можете да тествате процесора си, твърдия си диск, CD и DVD устройства, както 
и записващи такива, звукови и видео карти, РАМ памет, мрежови връзки, принтери и ви-
део възпроизвеждане.

HWiNFO32 4.00 Build 1680
Windows All, Freeware
свали

HWiNFO32 е професионално приложение за показване на детайлна информация за харду-
ера. Програмата разпознава и извлича максимална информация, като поддържа най-новите 
компоненти и стандарти. Извлечената информация се представя по логичен и лесно разби-
раем път чрез множество доклади.

HWiNFO32 Portable 4.00 Build 1680
Windows All, Freeware
свали

HWMonitor 1.19
Windows All, Shareware, $29
свали

Hardware sensors monitor използва сензорните чипове върху дън ните платки за да следи сис-
темните показатели, температурата на процесора, волтажа и работата на вентилаторите. 
Програмата не хаби системни ресурси като стои в системния трей и следи множество пара-
метри на вашата система.

Parted Magic 13.07.12.iso
Multiplatform, Open Source
свали

Parted Magic е дистрибуция на Linux за директно зареждане от диск, която включва голя-
мо разнообразие от инструменти за работа с твърди дискове, дялове и файлови системи. С 
тази дистрибуция можете да извършвате почти всякакви манипулации с дяловете, да възста-
новявате изгубени/изтрити файлове, да изтривате файлове безвъзвратно, да нулирате па-
роли на Windows, да редактирате MBR записите, benchmark на файловата система и още и 
още. Поддържани са на практика всички известни файлови системи. Дистрибуцията включва 
и базов набор от общи програми като интернет браузър, програма за запис на дискове, фай-
лов мениджър, аудио плеър и др.

PC Wizard 2012.2.1
Windows All, Freeware
свали

PC Wizard е малко, но доста мощно приложение за извеждане на информация относно ва-
шия компютър. Програмката ще ви покаже доста подробна информация за всички инстали-
рани хардуерни компоненти, но също така ще извърши и анализ на системата ви. Заедно с 
това PC Wizard може да тества производителност та на различни компоненти.

PC Wizard Portable 2012.2.1
Windows All, Freeware
свали

PerformanceTest 7.0 Build 1030
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7, Shareware, 
$24.95
свали

PerformanceTest на същата фирма ще ви помогне да тествате производителност та на Ваша-
та система. Програмата ще Ви даде подробна информация за производителност та на про-
цесора, твърдия диск, CD и DVD устройства, както и записващи такива, звукови и видео кар-
ти, РАМ памет, мрежови връзки, принтери и видео възпроизвеждане. Можете също така да 
сравните своите показатели с такива на подобни компютри или други по Ваш избор.

SiSoftware Sandra Lite 2012.SP4 (18.45)
Windows XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

SiSoftware Sandra Lite е алтернатива на EVEREST Ultimate – програма за извеждане на пъл-
на информация за инсталирания хардуер и софтуер, като към това има и добри възможнос-
ти за бенчмарк и тестове на хардуерните компоненти. Интерфейсът на програмата е лесен и 
удобен за работа.

Speccy 1.17.340
Windows 98/2000/XP/2003 Server/Vista/7, Freeware
свали

Искате да разберете с какъв хардуер разполага вашият компютър, Speccy е програмата коя-
то Ви трябва. С нея можете да разберете детайлна информация за това какъв е модела и 
бързината на процесорът ви, с каква RAM памет разполагате, графичната и звуковата ви 
карта, операцион на система, хард дискът ви и още какво ли не. Speccy може да ви предос-
тави също така и температурите на отделните ви компоненти и всичко това предоставено в 
приятен интерфейс и безплатно.
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Web разработване
phpMyAdmin 3.5.2
Multiplatform, GPL (GNU General Public License)
свали

С помощ та на това Web базирано приложение ще можете да управлявате вашите MySQL 
бази с дан ни по особено лесен и интуитивен начин. Нещо, задължително за всеки админи-
стратор на бази с дан ни.

XAMPP for Linux 1.8.0
Multiplatform, GPL (GNU General Public License)
свали

XAMPP е Apache дистрибуция, съдържаща допълнително MySQL, PHP и Perl. С помощ та на 
тази програма можете лесно и бързо да симулирате сървър на домашния си компютър без 
да се налага да инсталирате множество приложения. Също така няма да се налага да прави-
те сложни конфигурации и настройки като това приложение ще го направи вместо вас.

XAMPP for Windows 1.8.0
Multiplatform, GPL (GNU General Public License)
свали

Прегледи на игри
Game of Thrones: Seven Kingdoms
свали
Halo 4
свали
New Super Mario Bros. 2
свали
Tekken Tag Tournament 2
свали

Игри

Panzer Command – Ostfront
Demo
свали

Panzer Command: Ostfront е най-новото издание в походовите 3D тактически воен ни игри, което 
включва както единични битки, така и цели кампании, обезпечени с добра графика, реалистич-
но пресъздадени бойни единици, тактически карти и терени, както и с практичен информати-
вен интерфейс. В Panzer Command: Ostfront ще влезете в ролята на командир на танкова рота 
на източния фронт по времето на Втората Световна война, като имате възможност за избор на 
чия страна да се сражавате – Германия или СССР. Целта е само една – пълна победа. Вклю-
чената в селекцията демо версия на играта дава достъп до обучителната кампания и един 
фиктивен сценарий от 1944 г., в който можете да изпробвате уменията си.
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