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Смарт
интелект

Обикновени телефони ли са смартфоните?
Спокойно можем да ги наречем джобни
компютри с вграден телефон, вместо
телефони с екстри.

В началото на бума на мобилни телефони в България тенденцията както при
производителите, така и при потребителите отиваше към намаляване на размера
на апаратите. Устройствата станаха толкова малки, че беше неудобно да натискаш
копчетата. Но с това се приключи. Напоследък тенденцията е обратната. Телефоните стават все по-големи, все по-плоски,
все по-сложни и разбира се - все по-скъпи. Модерните мобилни апарати вече са
смартфони, което значи умни телефони.
Основанието да се наричат така е, че операционната система, с която работят, позволява да се извършват много неща едновременно. Потребителите вече разполагат
със стотици функции, които могат да използват чрез телефона си.
Обикновени телефони ли са смартфоните? Разбира се че не! Те са създадени и проектирани като миниатюрни мултимедийни
станции. Разполагат с интернет, радио,
музикален плейър, фото и видео камера,
собствени твърди дискове, операционни
системи, програми, написани специално за

тях, а някои модели дори могат да хващат и върви в комплект с модерния смартфон. И
ефирна телевизия... Спокойно можем да ги цялата тази феерия от цветове, звуци и екснаречем джобни компютри с вграден теле- три се управлява с допир до дисплея.
фон, вместо телефони с екстри.
Когато стане дума за смартфони, в поКакво представляват смартфоните? следните години най-често споменаването
Това са мобилни апарати с голям сен- име е iPhone на американската компания
зорен екран и малко или почти никакви Apple. Този телефон се превърна в основобутони. Развитието на тъчскрийн техно- положник на днешната визия и концепция
продължава на стр. 16
логията, леснотата и удобството, които
предлага на потребителя, я превърнаха в
задължителна за този тип телефони. Притежателите на смартфони вече по-рядко
водят разговори с тях, отколкото използват безжичен или мобилен интернет, социални мрежи като “Фейсбук” и “Туитър”,
електронна поща и колекцията си от музика, снимки и филми. Дори фотоапаратите
В този брой ви представяме
на смартфоните надхвърлят многокракттест на смартфони на цени над
но стандартните 2-3 мегапиксела, с които
600 лева. На нашата уебстраснимат обикновените телефони. Някои
смартфони имат фотоапарати с по 12 мега- ница: http://aktivnipotrebiteli.bg/
пиксела. Други пък разполагат с видеока- можете да прегледате пълния
мера, която може да записва HD видеокли- тест на смартфоните, включващ
пове. GPS навигацията също е нещо, което 52 модела.
www.aktivnipotrebiteli.bg
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Четци за
електронни книги
Да се четат цифрови книги на електронен
четец е много по-приятно и удобно, отколкото
на компютърен монитор, а батерията издържа
седмици. За какво да внимавате при избора?

Какво са те?
Четецът за електронни книги е преносимо електронно устройство, предназначено
основно за четене на дигитални книги и
периодични издания. По форма наподобява рамка за снимка, но има екран, работещ
с висок темп на опресняване. Да се четат
цифрови книги на такова устройство е
много по-приятно и удобно, отколкото на
компютърен монитор, особено при ярка
слънчева светлина. Друго предимство на
електронния четец е, че има дълъг живот
на батерията.

личавате буквите, а при други подсветка
въобще липсва. Това прави невъзможно
четенето на тъмно, но пък пести изключително много батерията. Колкото повече
различни формати за електронни книги
поддържа четецът, толкова по-добре за
потребителя. Тези формати могат да са:

Как да четем електронна книга?
Електронните книги могат да бъдат четени на компютри, лаптопи, нетбуци и мобилни телефони, но най-приятно е за целта да се използват четците на електронни
книги (e-book readers). Те нямат лъскави
LCD монитори. Отличават се с доста подобра видимост на дисплея при директна
осветеност, както и с голямата си икономичност откъм използването на батерия.
При някои осветлението е съвсем слабо –
точно колкото ви е необходимо, за да раз-

Имайте предвид, че не всички четци са
съвместими с всички изброени по-горе
формати. Задължително проверете внимателно съвместимостта на модела, който Защо четец за електронни книги?
сте избрали, за да не се окаже, че не може
Четецът за електронни книги ви позвода ви бъде полезен след това.
лява да носите навсякъде със себе си цялата си библиотека със стотици любими
Колко книги събира един четец?
книги, събрани в „рамка”, по-лека от една
Това зависи от размера на неговата па- единствена хартиена книга, но по-удобна
мет. Повечето устройства, освен собст- от нея, защото можете да я държите и развената си памет, притежават слотове за листвате само с една ръка. Устройства като
допълнителни карти с памет. Колкото попродължава на стр. 20
www.aktivnipotrebiteli.bg

PDF – Adobe Acrobat PDF документи
AZW – Amazon Kindle формат
BbeB/LRF - Sony Reader формат
ePub – Популярен отворен стандарт за
запис на електронни книги, въведен от
International Digital Publishing Forum

голяма е вашата карта с памет, толкова повече книги можете да съхранявате на нея.
Разлика в цената
Въпреки че издателите имат значително
по-малки разходи при продажбата на електронни книги (защото отпада нуждата от
печат), повечето предлагат дигиталните
издания на същите цени като печатните.
Има дори издатели, които продават електронните книги двойно по-скъпо от хартиените. За щастие в момента на пазара и
в интернет пространството се предлагат
повече от 30 000 безплатни издания на различни бестселъри и романи на известни,
четени автори.
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В следващия брой четете:

Тест на телевизори

Телевизор с плазмен или с LCD екран? Зависи колко
е осветена стаята, в която възнамерявате да го
използвате. Някои монитори излъчват двойно повече
светлина от други. Информирайте се кои са те, преди
да пристъпите към покупка.

Тест на принтери

Ако според вас мастилено-струйните принтери са
отживелица, най-вероятно не ви се е налагало да
отпечатвате качествени изображения. Вижте кои мастиленоструйни принтери се представиха най-добре в нашия тест,
как да ги поддържате в изправност и как да ги събудите за
нов живот, ако не сте ги използвали скоро.

Защо (не) електрическа
четка за зъби?

Някои производители обещават ултразвукова скорост
на вибрация, която отстранява плаката от зъбите като
с магическа пръчка. Кои са подвеждащите твърдения
за електрическите четки за зъби и имат ли те реални
предимства пред обикновените четки?

ул. Врабча 26, София 1504
тел. 989 01 06, bnap@bnap.org
www.aktivnipotrebiteli.bg

Активни потребители не публикувва
търговски реклами. То се издържа
само от вас. Купувайки списанието,
вие поддържате независимостта му
от интересите на търговците!

Библио.бг - платформа за електронни книги и
списания
Чети каквото обичаш!
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