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Йордан Ангелов

Сигурността
и облаците
Ключов елемент в комуникацията и съхранението на информация днес са облачните
пространства, които ни предоставят възможност да запазваме файловете си, без да
се притесняваме, че бъг на устройството ще
ги унищожи. Поради това селектирахме 6
водещи облачни услуги и ги сравняваме по
цена, функционалност, дизайн и сигурност.
Ако се оглеждате за нов телефон, помислете
за новия флагман на HTC с добре познатото
име One, като названието е една от малкото прилики в иначе обновения телефон.
Samsung също имат нови смарт продукти, за
които ще научите повече в този брой.

Инструкции

?

как да

Contents май ’14
04

сканирате

QR кодовете
в списанието

За да сканирате кода
със смартфон, трябва да
използвате специално
приложение като QR
Droid или Barcode Scanner. Ако камерата не
може да фокусира кода,
пробвайте да го сканирате
в по-светла стая или на
открито. Разчетеният
код представлява линк
към сайт. Отворете го с
браузъра на смартфона
при активиран Wi-Fi или
3G трансфер.
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04 /

/ май

Cloud services

Какво
e облачна услуга и
защо
в нея е бъдещето.

Р

азвитието на технологиите
ни позволява да съхра
няваме информацията си не
само на устройствата, които
са ни подръка, но и в облачни
пространства. По този начин
файловете и данните ни са
достъпни навсякъде и по всяко
време, дори и мобилната ни
джаджа да даде дефект и да
изчезне всичко.
По този повод събрахме
шестте водещи платформи за

облачни услуги и ги поставих
ме една срещу друга. Разглеж
даме коя как работи, какви
положителни страни има пред
конкурентите си, колко струват
допълнителните гигабайти и
каква е достъпността от раз
лични устройства.
Повечето от тях работят с всич
ки водещи мобилни опера
ционни системи, включително
по-малко популярните у нас
BlackBerry и Kindle OS.

май /

/ 05

SmartChoice

free
23М

Dropbox

Най-популярната и удобна
облачна платформа несъмнено
е Dropbox. Огромният плюс е
голямото пространство, което
може да съберете от бонуси и
промоции. Започвате с 2 GB, а
след като регистрирате избрани Samsung Galaxy устройства,
получавате още 50 за срок от 24
месеца. Канейки приятели и управлявайки мейла си с Mailbox
за iOS, може да съберете още
до 17 GB, а ако ъпгрейднете до
версиите Pro или Business, отивате на толкова високи цифри,
че преминавате на следващото
ниво и от гигабайти започвате
да работите с терабайти.
06 /

/ май

download

Cloud services

download

free
56.9М

Drive

Услугата на Google дълго време
носеше името Docs, но преди
малко повече от година смени
визията си към по-функционална за различни платформи, а с
нея обнови логото и името си.
Сега носи простичкото Drive
и също като Dropbox може
да бъде открито на всякакви
платформи, включително и като
десктоп софтуер. Свободното
място е 15 GB, като включва
прикачените файлове в Gmail и
снимките с по-голяма резолюция от 2048х2048 в Google+
Photos. По-малките се съхраняват безплатно. Абонаментът за
1 ТБ е $9.99 на месец.
май /

/ 07

SmartChoice

free
6.4М

OneDrive

OneDrive е отговорът на
Microsoft за облачно пространство, което да се използва
на всички платформи. Преди
носеше името SkyDrive, но с
представянето на Windows 8 и
Windows Phone 8 услугата бе
освежена. Тя идва вградена на
всеки смартфон с WP8 и автоматично носи 7 GB при регистрирането на всеки потребител.
При закупуване на Office 365
пакет получавате още 20 GB на
човек или до 100 GB бонус, ако
се възползвате от семейните
промоции. Също така всяко
редактиране на документи през
приложението е чрез Office 365.
08 /

/ май

download

Cloud services

download

free
28.3М

Copy

Тази платформа не е особе
но популярна, но фактът, че
предлага 15 безплатни GB при
регистрация не е за изхвърля
не. Много е интересна и опция
та FAIR Storage – папка с 20 GB,
споделена между 4 човека, се
таксува само по 5 GB на човек,
дори и само един да продължи
да я използва. Зад гърба на
платформата стои компанията
Barracuda, която се специа
лизира в решения за онлайн
сигурност и неприкосновеност
на информацията. Поради
това те могат да си позволят да
продават сигурни пространства
на ниски цени.
май /

/ 09

SmartChoice

free
29.2М

Bitcasa

Ако искате неограничено
облачно пространство, което
да е добре защитено, трябва да
се огледате в тази платформа.
Bitcasa е една от малкото, които
редом с пакетите от гигабайти
продават и пакет Unlimited.
Разбира се, не идва безплатно
– неговата цена е $99 на месец.
Все пак получавате стартови 20
GB, без да ви таксуват, но имате
ограничение от три устройства,
на които може да регистрирате
софтуера. 1 терабайт пък струва
само $10 на месец (и $99 на
година), като се нарежда до
гиганти като Google и Microsoft
по този показател.
10 /

/ май

download

Cloud services

download

free
31М

box

Облачното пространство не е
само за съхраняване и споделяне на снимки от екскурзия или
криптирани файлове и архиви.
Бизнесът също има огромна
полза от такъв тип услуги и box
е най-популярната платформа сред тях. Обикновените
потребители печелят 10 GB
при регистрация, но Business и
Enterprise пакетите позволяват
управление и одит на финансови операции, 24/7 връзка с
поддръжка, история на ползването на файлове и уникален
договор за ползване, отговарящ
на нуждите на компанията.

май /

/ 11

SmartTVApp

BGBooking
ТV приложение с ваучери за почивки
и екскурзии в България и чужбина

12 /

/ май
април

Време е да се огледате за
предстоящите почивки, защото лятото чука на вратата.
Според няколко изследвания най-добрият период за
резервация е малко под два

месеца преди самата почивка. Затова през месец май ви
представяме приложението за
умни телевизори на Samsung
и уебсайта за екскурзии и
ваканции у нас и в чужбина
bgbooking.net.
С отварянето на приложението, докато си седите удобно в
хола, отляво в менюто ви се
появяват категориите, а в поголямата дясна част на екрана
се визуализират топ офертите.
След тях следват обикновените, като скролвате надолу със
стрелките. Изборът отново
се прави с тях. При избор на
почивка и нейното отваряне
получавате подробна информация за стойността на продукта, който сайтът предлага,
отстъпката, която вие получавате, пазарувайки през него,
и колко време остава до края
на промоцията. Нашият съвет
е да преглеждате по-често
офертите, защото най-инте-

ресните отлитат буквално за
часове.
Базата данни, която излиза в
приложението, е същата като

тази в сайта bgbooking.net,
като по този начин ви се гарантира актуалност на офертите за почивки и екскурзии.

След избор на ваучер, трябва
да се свържете по телефон и да
уточните резервацията си.

април
май /

/ 13

SmartReview

Четвърто поколение

галактически
Tabлети

14 /

/ май

Операционната система
Android KitKat 4.4.2 предлага в Galaxy Tab серията
подобрен фоторедактор, по-добра работа на
паметта и достъпност до
музикалния плейър при
заключен екран.

Smart Accessories

У

спешното представяне на
Galaxy Tab устройствата през
изминалите месеци вдъхновиха
Samsung и те ще зарадват българския пазар с нова серия. Четвъртото поколение Tab устройства отново са три на брой, като
тук корейският технологичен
гигант още повече акцентира
на нишовото позициониране за
сметка на хардуерните различия.
Трите джаджи са с почти еднакви
параметри – процесорът е 4-ядрен и работи с честота 1.2 GHz,
оперативната памет е 1.5 GB, а
работната е 16 GB. Оборудвани
са с 3-мегапикселова камера,
която ще върши чудесна работа
за видеоразговори през Skype и
Viber или ако искате – за селфита.
7-инчовият Tab е най-компактният и лек от трите и ще свърши
чудесна работа за четене на книги и преглед на социални мрежи.
8-инчовият дисплей е чудесен за
стрийм на телевизия и видеоклипове, които в комбинация

с TouchWiz интерфейса правят
гледането изключително лесно.
Ако все пак желаете с Galaxy
Tab 4 да обработвате документи
и изображения, ви предлагаме
да изберете 10.1-инчовия таблет,
тъй като той ви предоставя
най-много пространство за
работа. Нашето мнение е, че
който и Galaxy Tab 4 да изберете,
несъмнено ще разполагате с
най-доброто, което корейският
лидер предлага на нашия пазар
за таблети.

Резолюцията на Galaxy
Tab 4 е 1280х800. По
този начин Samsung
подобряват визуалното
усещане от TFT екрана.

май /

/ 15

SmartReview

Новият
HTC
One (M8)
Д

а, точно така! Наследникът
на HTC One се казва HTC
One. И за да избегнем повторението, ще използваме кодовото
название на проекта М8. На
пръв поглед устройствата си
приличат, но всъщност нямат
много общо, освен че и двете
са сламката, която да спаси
тайванската компания от потъване. Тазгодишният флагман е
с 5-инчов екран и издължената
му форма го прави по-лесен за работа. Говорителите
BoomSound отново са отгоре
и отдолу, а корпусът е почти
изцяло метален, с изключе-

16 /

/ май

Smart Review
ние на двете линии отзад,
които са за антената. Под него
откриваме 2 GB RAM и 16/32
GB вградена, като този път
има слот за microSD до 128 GB.
HSDPA свързаност със скорост
до 42 Mbps също е достъпна,
ако операторът ви я позволява,
а всичко това се задвижва от
най-новия процесорен чип
Snapdragon 801 с подобрена
работа за енергоспестяване на
2.3 GHz. Ултрапиксел технологията на 4-мегапикселовата
камера е вградена и тук, като
най-накрая има вградена опция
за HDR заснемане и panorama.
Оne (M8) разполага с две
камери на гърба, като втората допринася за 3D ефекти.
Фронталната е 5 MP, като това
прави M8 първия телефон с
по-голяма резолюция отпред
спрямо основната камера. Явно
селфитата имат значение за
HTC. Операционната система
е Android KitKat 4.4.2, а потре-

бителският интерфейс HTC
Sense е 6-а версия. Основната
разлика е в цялостната навигация и загърбването на бутоните
в долния край на дисплея, до
логото. Blinkfeed отново е тук и
отново върши чудеса с важната
за вас информация.

HTC One M8
е флагман с
добре познато
име и много
новости.

май /

/ 17

AppSelector
цена:

BG App
free

2.7М

GTP
Изцяло българско приложение, което ви позволява
да намирате бързо и лесно
пунктове за годишен технически преглед. На вградената
карта виждате в реално време информация, координати
и мнения за лицензираните
сервизи, които гарантират
сигурност и качество на
услугата. След като изберете
най-удобната за вас локация,
се появява опция директно да
си уговорите час по телефона.
GTP ви известява за текущи
промоции, изтичане на ГТП на
вашето МПС, време за смяна
на масло и др. При регистрация в сайта gtpbg.com
пък получавате еднократна
отстъпка до 20% от цената на
годишния преглед в оторизирани пунктове.
18 /

/ май

Открийте
най-подходящите
пунктове за ГТП.

iOS
цена:

free

цена:

free

31М

86.2М

цена:

free

96.8М

15 Puzzle Challenge airbnb

Clumsy Ninja

Поредната класическа игра,
която получава освежаване
като дизайн и възраждане
на чудесната идея. Имате 15
плочки и само едно свободно място на 4х4 полето, като
целта е да подредите цифрите.
Играе се самостоятелно или в
мултиплейър.

Несръчната нинджа е във
вашите ръце и от вас се очаква
да я обучавате на различни
трикове. Може да я хвърляте
или да връзвате балони, като
целта е да не е толкова непохватна и да свърши работата,
за която е обучена. Забавлението е гарантирано.

Световната мрежа за резервации airbnb има собствено
приложение за iOS, с което
откривате частни и скрити
хотели и къщи за гости, които
често предоставят по-добри
цени и условия от стандартните места в големите туристически сайтове.

май /

/ 19

AppSelector
цена:

free

542k

цена:

free

цена:

85М

free

2.7М

Calcoid

Shattered Planet

Timehop

Ако смятате вградения
калкулатор на телефона за
неудобен и откровено грозен,
се обърнете към Calcoid. То
е с изчистен дизайн, наподобяващ чертите на iOS7.
Разполага с всички функции
на стандартен калкулатор и е
изключително лек за работа.

Свежо RPG с много красиви
визуални елементи, в което
трябва да оцелеете в извънземен свят. Биете се, залавяте
извънземни и събирате откупи, обикаляте вселени и се
опитвате да оцелеете в света
навън, който всеки път е различен и изпълнен с изненади.

Спомнете си най-готините
моменти само с едно свързване на социалните мрежи.
Timehop изважда старите ви
снимки и пробужда спомени,
които са останали назад във
времето. Много свежо и готино, ако не се дистанцирате от
социални мрежи.

20 /

/ май

Android
цена:

free

69М

Cut The Rope 2

Обновената
игра-пъзел носи много
нови забавления.

Любимата игра на милиони
потребители на смартфони
най-накрая има нова версия,
която идва с по-сложни пъзели, по-интересни препятствия,
помощници, по-голяма свързаност със социалните мрежи
и с възможност за закупуване
на бонуси за по-лесно и бързо
преминаване на следващите
нива.
С новата версия нивата и
световете вече са като пътека,
осеяна с приключения, които
преодолявате заедно с петимата нови герои. Графиката
и геймплеят са подобрени, а
изцяло обновените нива са
още по-динамични и интересни. Приложението е достъпно
както за Android, така и за iOS
устройства.

май /

/ 21

AppSelector
цена:

free

цена:

1М

163М

Quiet Hours

Star Warfare:
Alien Invasion

Създайте спокойствие в деня
си с Quiet Hours. С това опростено приложение залагате
часове, в които телефонът ви
минава в тих режим и не ви
притеснява с нотификации и
звънене. Може да работи автоматично или да го включвате
ръчно през жива плочка.

22 /

/ май

free

Динамичен шутър със 7 карти
и 42 нива, които могат да се
играят в сингъл и мултиплейър, както и отборно. Имате
36 оръжия с до 8 ъпдейта. Надграждането обаче се случва
след събиране на нужния
брой точки.

цена:

free

9М

UC Browser
Ако не успявате да се сработите с Internet Explorer браузъра
и търсачката Bing, свалете UC
Browser. Има много лек енджин, работи бързо и изглежда чудесно. Над 500 милиона
потребители вече го избраха
за свой първи браузър.

Windows Phone
цена:

free

10М

Fhotoroom

Най-доброто
приложение за
фоторедактиране.

Малко са приложенията,
които успяват да предложат
истинска алтернатива на
Windows Phone и Nokia и
техния енджин за редактиране
на снимки. Но Fhotoroom се
намесва в този спор и доста
категорично го печели.
Професионалният подход на
разработчиците позволява да
правите снимките красиви,
независимо дали са заснети с
41-мегапикселовото чудовище
Lumia 1020 или с обикновена Lumia 520. Имате пред
себе си над 75 ефекта, много
дизайнерски рамки и филтри,
преглед в реално време на
редакциите, TiltShift от ново
поколение. Работи с версии
от WP 7.5 до съвсем новата
версия 8.1

май /
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SmartPlans

3G интернет
за таблети
Mтел

GLOBUL

VIVACOM

Мобилтел предлага интернет
за таблет с плана си „мобилен
интернет“. L-пакетът предоставя 5 GB на максимална
скорост, като в комбинация
с него върви и 3G USB модем
за символичните 10 стотинки, ако желаете да ползвате
мобилните данни на повече
устройства. След изчерпване на „бързите“ мегабайти,
скоростта пада до 64 kbps.
Цената на пакета е 24.90 лв.
на месец.

GLOBUL разполагат с GoWeb
пакети от 2.90 лв. до 34.90 лв.
на месец, като най-логичният
избор е златната среда, или
GoWeb Unlimited 5000.
За 24.90 лв. на месец със срок
от две години разполагате с
5000 мегабайта на максимална скорост, но с пакетните
услуги Combo + получавате
процентна отстъпка от 5 до
20% за всички планове и програми, които сте включили в
комбинацията.

Подобно количество мегабайти на максимална скорост
предлагат и VIVACOM с услугата Traffic Unlimited. За 27.80
лв. на месец операторът
предлага 6000 MB. Въпреки
че цената е малко по-висока,
VIVACOM предлагат първите
3/6 месеца на половин цена,
в зависимост дали договорът
е за 1 или 2 години. Цената
пада с до 40 процента, ако
решите да комбинирате с
домашна телевизия.

мобилен интернет L
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GoWeb Unlimited 5000

Traffic Unlimited L+

