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Гледай на

dates
#tiguanblind

на път към 
неизвестна 
дестинация

Видео разказ, заснет с дрон, 
Go Pro и видеокамера, за 
изненадващото приключение на 
екипа ни с Volkswagen Tiguan, 
навигиращ ни към непознато,
но изненадващо красиво място.
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Смартфоните и масовото им разпростра-
нение промениха света и навиците ни 
по много начини. Един от най-значи-

мите ефекти обаче остават новите методи, с 
които комуникираме. Снимки, игри, платфор-
ми за откриване на хора със сходни интереси 
- само част от начините, чрез които днес е 
напълно нормално да се свързваме с нови 
хора. Някои от най-важните инструменти за 
комуникация са темата ни този месец.

Точка 
на контакт

ИЗДАТЕЛИ: 
Гергана Георгиева
Йоана Андреева

Спиро Петров

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
Гергана Георгиева, gery@hiend.bg

БРАНД МЕНИДЖЪР:
Емилия Кирилова, emy@hicomm.bg

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Илия Темелков, itemelkov@hiend.bg

РЕДАКТОР:
Вирджиния Кирова

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: 
Александър Омайников

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:
Силвия Тинчева, silvia@hicomm.bg 

КОРЕКТОР: 
Цветана Георгиева

ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР: 
Теодора Симова, tedi@hiend.bg 

МЕНИДЖЪР ПРОДУКЦИЯ: 
Стефан Попов

Издава: „Хай Енд Пъблишинг“ ООД
Адрес на редакцията:

ул. „Г. С. Раковски“ 145Б, ет. 1, София 1000
тел./факс: 02/937 09 94 

smartapps@hiend.bg 
www.hicomm.bg 

Илия Темелков
главен редактор

август 2016



С
Ъ

Д
Ъ

РЖ
А

Н
И

Е

стр. 18

Samsung Gear Fit 2

Правила за безопасност

стр. 20 стр. 4

Точка на контакт
август 2016

стр. 22

Смарт аксесоарите 
на лятото

стр. 14

Най-добрите 
приложения 
на месеца



Красотата на светлината
на hicomm.bg

Н
ад 30

 собствени видеоревю
та на:

youtube.com
/H

iCom
m

M
agazine 

Philips
49PUS7101

Вижте как 
разопаковахме, 
монтирахме и пуснахме 
новия UHD телевизор 
на Philips с тристранен 
Ambilight.

• 49-инча
• UHD резолюция
• Android TV
• Тристранен Ambilight



ТОЧКА НА КОНТАКТ
Новите стандарти за комуникация

Най-важните приложения, 
които променят начина, 
по който общуваме.
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Видео 
комуникацията 
вече се случва в 
реално време, не 
на запис.

Facebook Live
Част от основното Facebook 
приложение, функцията за 
Live видео позволява споде-
лянето на спонтанни реакции 
на случващото се около нас. 
Концерт на любима група, об-
ществен протест или първите 
стъпки на детето ви - всичко 
това може да бъде споделя-
но на живо, с възможност за 
коментари в реално време от 
всеки, който гледа. Запис от 
видеото остава в профила ви, 
така че всеки може да го гледа 
и впоследствие.
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Snapchat
Основната причина Snapchat да 
е мания сред тийновете е фактът, 
че всяко видео или снимка, 
което пратите може да се види 
веднъж и след това изчезва 
завинаги. В това приложение се 
комуникира основно с клипове 
и снимки, върху които можете 
да слагате надписи, емоджита, 
стикери, дори и филтри, които 
да ви превърнат в куче, робот 
или еднорог, повръщат дъга. Има 
и възможност за добавяне на 
геофилтър, с който да покажете 
къде се намирате. Освен това 
има и секция My Story, в която 
споделяте поредица от снапове, 
които всички ваши приятели 
могат да гледат неограничено за 
24 часа. Освен един изцяло нов 
начин за изразяване, Snapchat 
предлага и нови полета за изява 
на креативността на потребите-
лите си. Не случайно днес дори 
компании като Facebook и Twitter 
копират приложението.
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Можете да изпращате 
снимки и кратки 
видеозаписи в чата, 
както и емоджита и 
аудио.

Добавете 
приятелите си 
като сканирате 
специалния им 
снапкод.

В Discover има 
разнообразно 

съдържание от 
световни медии и 

потребители.

77



Pokéstop са места в 
играта, откъдето се 

сдобивате с предмети, 
нужни за ловът на 

покемони.

Други места са 
Gym - там можете 

да се биете или 
да тренирате.

Всеки pokéstop 
и gym е място в 
живия свят, до 
което трябва да 
стигнете.
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Pokémon GO
Франчайзът Pokémon празнува 
20-тата си годишнина през 2016, 
което е само част от причините 
Pokémon Go да се превърна в 
един от най-големите феномени 
на годината. Играта залага на тех-
нология за добавена реалност, 
която налага на играчите да из-
лязат и да стигнат до места в ис-
тинския свят, за да могат да ловят 
покемони, да събират предмети 
или да се бият с представители 
на противниковите отбори. 
Именно това е причината само 
за дни да се откроиха особено 
подходящи места, на които се съ-
бират повече играчи на Pokémon 
Go, търсещи по-добри чудовища. 
Така днес Pokémon Go успява 
не просто да забавлява, а и да 
свърже в истинския свят хора 
с общи интереси, да ги накара 
да излязат, да се движат и да 
откриват непознати елементи от 
градовете си. Нещо, което друга 
игра не беше постигала досега.
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Търсете конкретни 
думи от конкретни 
потребители с 
мощната търсачка.Slack

Може и да звучи несериозно, 
но Slack е чат приложение, 
предназначено за бизнеса. 
Всъщност Slack е чат приложе-
нието, което промени начина 
на комуникация в най-важните 
компании на планетата. Причи-
ната е, че имате не просто чат, 
но и богати възможности за 
разделяне на проекти, споде-
ляне на файлове и най-вече 
- търсене на стари съобещния с 
мощна търсачка. Това позволя-
ва не просто да комуникирате с 
колегите си в реално време, не-
зависимо къде се намират, но и 
да намирате стари съобщения 
за всеки от проектите, по които 
работите. Също така Slack дава 
прозрачност на работата на 
компаниите, като всеки има 
достъп до най-важните канали 
на комуникация. Единственият 
въпрос е дали Slack променя 
работата или е резултат от 
премените в работата ни.

Всеки екип 
може да има 

отделни канали 
за различни 

проекти.
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Най-важните 
елементи от 
комуникацията 
са достъпни с 
едно плъзване.

В Slack можете да 
пращате съобщения, 

файлове и линкове, 
които винаги се 

визуализират коректно.
11



Напълно очаквано 
можете да следвате 

и различни хора, 
които следват вашите 

локации.

Можете да 
коментирате 

и харесате 
постовете, 

подобно на 
други социалки.
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YouLocal
Може би е парадоксално, че 
през 2016 най-важното за Гло-
балната мрежа се оказват ней-
ните локални влияния. Именно 
на това се базира YouLocal, 
социална мрежа с български 
произход, която дава интере-
сен поглед над общуването. В 
нея възможностите за контакт 
са ограничени географски, като 
за целта можете да следвате 
публикациите свързани с опре-
делени места, като например 
квартал, район или конкретна 
локация, парк, забележител-
ност и т.н. Също така можете 
да добавите разнообразни ин-
тереси, на които да се базират 
постовете, които виждате, като 
парти, спорт, музика, филми, 
готвене и още десетки. Крайна-
та цел на YouLocal е да свърже 
хората, които така или иначе са 
близо един до друг, като даде 
всички предпоставки за жива 
комуникация.

Всяка публикация върви 
с локация и тагове с 

интереси или свързани 
теми.

Можете да 
следвате 
различни 
локации 
около вас.

13
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Coolpad
Big Boy
Най-хубавите неща през лятото често се 
случват сравнително далеч от контакти, 
което означава, че умните ни джаджи може 
лесно да останат без заряда, от който се 
нуждаят. В тези ситуации най-добрият ни 
приятел е портативна батерия, като Big Boy 
на Coolpad предлага впечатляващите 10 
400mAh заряд и USB изходи, от които да 
зареждате две устройства едновременно.

Перфектният 
спътник 

при игра на 
Pokémon Go  и 

не само.

Лятото е времето, в което търсим най-много и разнообразни забавления, 
възможно най-далеч от цивилизацията. Но със смартфон в джоба. Затова 
този сезон има някои специфични изисквания към екипировката ни.

ГОТОВИ ЗА ЛЯТОТО!
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FRĒ има версии за 
топ смартфоните, 
произведени от  
Apple, Samsung, 
LG и Motorola.

LifeProof 
FRĒ

Много малко смартфони са създадени с нужните суперси-
ли, които да им помогнат да оцелеят дори в най-бурните ви 
приключения. За щастие дори новият ви флагман може да 
остане цял с помощта на здрав калъф. LifeProof FRĒ предпазва 
от вода, прах, кал и изпускане от височина до 2 м. 

Издържа 
изпускания 
от до 2м. и 
потапяне до 
2м. дълбочина.

ГОТОВИ ЗА ЛЯТОТО!
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JBL 
Clip 2
Леката, здрава и мощна преносима колонка е сред аксе-
соарите, с които спокойно можете да си спечелите дори 
нови приятели през лятото. JBL Clip 2 отговаря на тези 
изисквания, като може да се закачи за чанта или раница 
и издържа дори на потапяне във вода.

Този мъник 
се свързва 
със смарт 

джаджите ви 
чрез Bluetooth 
или AUX кабел.
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Добрата форма и движението са важни през цялата година, 
но възможностите за спортуване през лятото са по-добри. 
BlackBeat Fit са перфектни слушалки за бягане и всеки друг 
спорт, които стоят здраво и удобно на ушите. Те са водоу-
стойчиви, с Bluetooth и 8 часа живот на батерията.

Сертификатът IP57 
осигурява защита 

от влага, пот и 
потапяне във вода.

Тапите пропускат 
част от околния 
шум за по-висока 
безопасност 
докато бягате.

Plantronics 
BackBeat Fit



18

  Перфектен спортен партньор

РЕ
ВЮ

Вградените GPS и памет за до 1000 
песни правят Gear Fit2 идеален за 

тренировка без смартфон.



1.5-инчовия Super AMOLED е 
достатъчно голям, че във всеки 
момент лесно да видите докъде 
сте с тренировката си.

Gear Fit2 е достатъчно умен, че 
да засича автоматично с каква 
тренировка сте се заели.

КОЛОЕЗДЕНЕ ЕЛИПТИЧЕН ТРЕНЬОРБЯГАНЕ

19

Красив и тънък дизайн с извит 
дисплей, който се вписва във 
всеки тоалет и ситуация.
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Сложете код и 
отпечатък
Ако телефонът ви някога 
напуска дома ви, то заключва-
нето му с код, по-сложна па-
рола или пръстов отпечатък 
е абсолютно задължително. 
Абсолютно всеки смартфон 
има тази възможност.

Смартфонът е най-персоналното устройство в живота ни, 
като причината не е, че не обичаме други хора да го бърни-
кат. В него вероятно са снимките ви, всички лични съобще-
ния, имейли, контакти и още купища чувствителна лична 
информация. Затова е важно да внимаваме какво се случва 
с устройствата ни не само физически.

Правила за
БЕЗОПАСНОСТ
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Изключвайте 
Bluetooth и Wi-Fi
Активирайте Bluetooth само 
когато ви трябва. Същото 
се отнася и за Wi-Fi, който 
използвайте само с мрежи, на 
които имате доверие. Това са 
два от най-големите рискове 
за сигурността на смартфона.

Ползвайте официал-
ните приложения
Въпреки че не са 100% защитени, 
вероятността да попаднете на 
зловреден софтуер при сваляне 
на приложения от официален 
магазин е много по-малка. Зато-
ва внимавайте какво и откъде 
теглите в телефона си.

Ъпдейтвайте 
редовно
Всеки софтуер има своите 
уязвимости, които разработ-
чиците откриват и поправят. 
За да сте защитени обаче, 
трябва редовно да ъпдейтва-
те операционната система и 
приложенията си.
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селекция

най-добрите
приложения
на месеца

Yahoo Sport
Yahoo пенсионираха спортно-
то си приложение Sportacular 
за сметка на чисто новото 
Yahoo Sport. През него може 
да проследите както любимите 
си спортове и турнири, така и 
директно любимите си отбори. 
Получавате новини, резултати 
и дори клюки, за да сте винаги 
в час с това, какво се случва в 
света на спорта. 

Canva
Приятно и лесно за използва-
не приложение, което работи 
еднакво добре на iPhone и iPad. 
С него създавате дизайни само 
с докосвания и плъзвания, чрез 
интуитивен интерфейс и пред-
варително създадени шаблони. 
В духа на професионалните 
софтуери тук имате слоеве и 
възможност за прозрачност.
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Prisma
Може би най-хитовото 
фотографско приложение в 
последните години. Prisma 
дава достъп до колекция от 
филтри, с които да превърне-
те снимките си в картини. И 
преди да сте махнали с ръка, 
по-добре пробвайте. За пър-
ви път резултатите са толкова 
впечатляващи и наистина вся-
ка добра снимка може да се 
превърне в добра картина.

Първото 
приложение, 
което наистина 
превръща 
снимките ви в 
красиви картини.
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Bitly 
Дългите линкове са не просто 
неудобство, а понякога и про-
блем, особено когато включват 
знаци на кирилица. Bitly е услуга 
за скъсяване на линкове, която 
съществува от години. В мобил-
ното приложение получавате 
всички функции в телефона си, 
включително измерването на 
кликовете и оптимизацията на 
линковете.

GameFans   
Ако и вие като нас четете много 
световни геймърски сайтове, то 
със сигурност сте търсили пер-
фектното приложение, което 
съчетава всички в едно. 
GameFans не само ви предоставя 
информация от всички възможни 
гейминг сайтове, но и я сортира, 
премахвайки всичко ненужно и 
оставяйки оригиналните исто-
рии, които си заслужават.

Cinemute 
Писнало ли ви е телефонът 
ви да иззвъни по средата на 
кино прожекция, защото сте 
забравили да изключите звука, 
преди да влезете в залата? 
Вече няма да изпадате в тази 
неудобна ситуация благодаре-
ние на Cinemute. Приложение-
то проследява локацията ви и 
автоматично изключва звука 
ви, когато влезете в кино. 
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Можете да се 
насладите на 
оригиналния арт 
стил, дори да 
нямате VR шлем.

Coastiality VR 
Обичате ли да се спускате с 
високоскоростни влакчета 
от удобството на дивана си, 
използвайки виртуалната 
реалност? Ако отговорът ви 
е „да“, то не пропускайте да 
се насладите на това при-
ключение през вашите 
Google Cardboard или 
Samsung Gear VR. Насладете 
се на величествени 360-гра-
дусови гледки от нашия 
свят и няколко артистични 
измислени вселени. 
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Salad Shake
В летните жеги няма нищо по-
вкусно и полезно за хапване от 
една салата. С това приложение 
подбирате продуктите, които 
искате, пъхате ги в купата и раз-
клащате телефона си, все едно 
е купа със салата. След това ще 
получите автоматично генерира-
на рецепта, която е подходяща 
за вас. Забавен начин да разноо-
бразите шопската салата.

Ololololo
Доста често ориентирането 
сред най-популярните видеа 
в момента е сложно. Прило-
жението, чието име ви пре-
дизвикваме да кажете на глас 
– Ololololo, показва най-добри-
те видеа от деня, като има раз-
деление в категории – Comedy, 
Science и Tech например. Освен 
да гледате, можете и да гласува-
те за любимите си видеа.

Jukestar
Jukestar предлага музикална 
демокрация за следващото ви 
парти. Свържете приложението 
със Spotify Premium акаунта си, 
направете парти и дайте линк на 
приятелите си. Те могат да изби-
рат песни, да гласуват за тях и да 
налагат вето на такива, които не 
харесват. Взимайки това пред-
вид, приложението автоматично 
ще пуска музика за всички.
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Dots & Co
От създателите на TwoDots 
имаме чисто нова игра, която 
запазва основните елементи от 
предшествениците си. Целта и 
тук е да свързвате точки, като 
най-същественият нов елемент 
са помощниците, които имате. 
Те дават различни бонуси, с 
които ви помагат да се справите 
с познати и напълно нови пре-
дизвикателства и пъзели.

Още една 
красива, приятна 
и ненатоварваща 
игра от Playdots, 
със страхотна 
музика.



П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

28

Tinycards
Създадено от екипа зад Duolingo, 
Tinycards е приложение, чиято 
цел е да ви помогне да научавате 
нови неща бързо. С помощта 
на цветни карти ще научите 
основите на езици, страните в 
Африка или детайли за Слънче-
вата система.

Flash Gap
Запазете спомените от купона по 
един по-различен начин. Напра-
вете албум, добавете приятелите 
си към него и започнете да пра-
вите снимки. Всяка от тях обаче 
изчезва точно след три секунди 
и ще можете да я видите отново 
чак на обед на следващия ден. 

Gallery Doctor
Един от основните виновници 
за пълната памет на смартфо-
на ви сте самите вие. Gallery 
Doctor засича стотиците лоши 
или повтарящи се снимки и 
дълги видеа, с чието изтриване 
да освободите до 35% от памет-
та на устройството си.
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Detour
Ако обичате да се размотавате с 
часове в градове по целия свят, 
хвърлете око на това приложе-
ние, предлагащо аудио гайдове 
за разходки в едни от най-вълну-
ващите градове в света, между 
които Ню Йорк, Сан Франциско, 
Лондон, Париж и Маракеш.

Twitter Engage
Следете резултатите от ак-
тивността си в Twitter в едно 
красиво и лесно за използване 
приложение. С Engage лесно ще 
разберете кои са вашите после-
дователи и на кое съдържание 
реагират. Достъпно както за 
потребители, така и за бизнеса.

LikeThat Garden
Ако някога сте се чудили как 
се наричат прелестните цветя 
около вас, то с това приложе-
ние лесно можете да научите. 
Просто снимайте цветето и 
приложението ще го разпознае 
и ще намери пълната информа-
ция за него.
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Музиката не е просто изкуство, нито 
само начин за изразяване. Тя е 
забавление, инструмент за общуване 

и движеща сила за много хора. В свързания 
свят на 21. век тя е по-достъпна от всякога, 
благодарение на музикалните услуги и някои 
полезни джаджи. Затова и в следващите стра-
ници обръщаме внимание на най-добрите 
начини, с които да не оставяте музиката, дори 
когато сте в движение.

Скачай 
в музиката
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