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iStore í Kringlunni er sérversl-
un með vörur frá Apple og 
selur meðal annars gott úrval 

af iPhone-símum. Sá nýjasti í lín-
unni er iPhone 5s, sem er að sögn 
Sigurðar Helgasonar, eiganda fyr-
irtækisins, tvöfalt hraðvirkari en 
fyrirrennari hans. „Örgjörvinn 
og grafíkvinnslan eru mun öfl-
ugri. Nýi iPhone-síminn getur 
til dæmis tekið upp myndbönd 
í „slow motion“ og 120 ramma á 
sekúndu. Síminn hefur einnig 
mun betra f lass en aðrir iPhone-
símar. Nú eru engar bláar eða 
grænar myndir heldur er liturinn 
fullkominn enda litastillir f lass-
ið sig að myndefninu. Myndavél-
in í símanum er auk þess 33% ljós-
næmari en í eldri gerðum.“

Símarnir fást í nokkrum litum 
og er sá gulllitaði vinsælastur að 
sögn Sigurðar. „Nýi síminn inni-
heldur 64 bita örgjörva sem hent-
ar vel fyrir f lókna vinnslu sem 
mörg öpp krefjast í dag. Hann 
inniheldur einnig örgjörva sem 
sér um alla hreyfiskynjun í sím-
anum, sem meðal annars tengist 
hreyfiskynjun og áttavita. Þetta 
er örgjörvi sem verður örugg-
lega mikið notaður í líkamsrækt í 
framtíðinni. Hann tekur litla orku 
og sparar rafhlöðuna á meðan 
hann er notaður í ræktinni.“

Skemmtilegir aukahlutir
Í verslun iStore er boðið upp á 
fjölda aukahluta fyrir iPhone-
síma. „Við bjóðum upp á öfluga 
púlsmæla sem eru nauðsynleg-
ur hluti líkamsræktarinnar. Púls-
mælirinn gefur notandanum ná-
kvæmar upplýsingar um árangur 
æfingarinnar, 

reiknar út vökva-
tap og hversu 
margar hitaein-
ingar v iðkom-
andi missti.“

Þar fæst einnig 
iGrill sem stungið 
er í steikina þegar 

hún er grilluð eða 
sett í ofn. „Þannig 
getur maður fylgst með 
steikinni gegnum símann og 
hann lætur vita þegar steikin 

er tilbúin. Þetta 
er algjör snilld.“ 
Vatnsþétt hulst-

ur utan um símann hafa 
verið vinsæl hjá þeim sem fara á 
jökla, niður á strönd eða sigla á 
bátum. „Við seljum tvær gerðir 
vatnsheldra hulstra 

frá vönd-
uðum fram-

leiðendum. Með 
þeim er hægt að taka myndir ofan 
í vatninu og ef síminn hringir er 
hægt að svara beint í hann og nota 
með eðlilegum hætti þótt hann 
sé í hulstrinu.“ Auk vatnsheldra 
hulstra er fjöldi hefðbundinna 

hulstra í boði í ótal 
litum og mynstr-
um.

Annar skemmti-
leg u r au k a h lut-
ur sem vakið hefur 
mik la at hygli er 

AR.Drone-þyrlan. 
Í henni er mynda-
vél og hún kemst í 50 

metra hæð. „Þyrlan er 
mjög stöðug og það er 
ferlega gaman að leika 

sér að henni. Þá fylg-
ist maður með mynda-
vélinni úr símanum 

á jörðu. Ég skoðaði til 
dæmis þakið á húsinu 
mínu um daginn til að 
sjá ástand þess.“

Öflug viðgerðarþjónusta
Viðgerðarþjónusta iStore afgreið-
ir um 96% allra viðgerða samdæg-
urs, sem verður að teljast einstakur 
árangur. „Yfirleitt þurfa viðskipta-
vinir bara að bíða í 1-2 klukku-
stundir. Auk þess er viðgerðar-
þjónustan opin sjö daga vikunn-
ar og erum við örugglega eina 
viðgerðarstofan sem býður svo 
góða þjónustu.“ Sigurður bendir á 
mikilvægi þess að ef símaeigend-
ur lenda í vatnstjóni eigi alltaf að 
slökkva strax á símanum. Ekki má 
kveikja aftur heldur þarf að koma 
honum í hendur fagaðila. „Við 
höfum bjargað alveg ótrúlegum 
tilfellum, símum sem hafa legið 
utandyra í fjóra mánuði yfir vet-
urinn. Viðgerðarþjónustan leggur 
mikið upp úr góðri aðstöðu, fag-
mennsku og snöggri þjónustu.“

Hinn 1. nóvember mun iStore 
hefja sölu á iPad Air, nýjustu 
spjaldtölvuafurð Apple. „Hún 
vegur 453 grömm og er tvöfalt 
hraðvirkari, mun þynnri og nettari 
og útlitið er nýtt. Við erum virki-
lega spennt yfir þessari vöru.“

Vinsælir iPhone-símar og úrval 
frábærra aukahluta í iStore 
Mikil sala hefur verið á iPhone-símum hérlendis undanfarin ár. Í verslun iStore í Kringlunni fást úrval vara frá Apple, þar á meðal 
iPhone-símar og frábært úrval aukahluta. Verkstæðisþjónusta verslunarinnar er einstök í sinni röð. 

Í verslun iStore í Kringlunni fást 
fjöldi skemmtilegra aukahluta fyrir iPhone síma.  

 MYND/DANÍEL OG VALLI
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LG G2-snjallsíminn er sérhannaður með 
þarfir notenda í fyrirrúmi og segja má að 
síminn hafi lært af notendum sínum,“ 

segir Guðni Kristjánsson, framkvæmdastjóri 
og eigandi Actus, sem er umboðsaðili LG-síma 
á Íslandi.

Guðni segir G2-snjallsímann marka upphaf 
margra nýjunga í notendaviðmóti.

„Þar má nefna KnockOn sem gerir notend-
um kleift að banka tvisvar á skjá símans til að 
vekja hann og SlideAside sem er ný leið til að 
vinna í mörgu í einu, einfaldlega með því að 
nota þrjá fingur til að flakka á milli forrita. Þá 
er ótalið GuestMode sem býr til gestaaðgang 
að símanum, ákveður hvað þar er hægt að gera 
og er tilvalinn fyrir börn og takmarkaðan að-
gang þeirra að fyrirfram ákveðnum forritum,“ 
útskýrir Guðni.

Meðal annarra nýjunga í notendaviðmóti LG 
G2 er QuickRemote.

„QuickRemote leysir af allar fjarstýringar 
heimilisins, hvort sem það er fyrir sjónvarp, 
afruglara eða útvarp. G2 er með innbyggðan, 
innrauðan sendi sem getur lært á allar tegund-
ir tækja og frá öllum framleiðendum,“ upplýs-
ir Guðni.

G2-snjallsíminn er einnig hnappalaus á 
hliðum.

„Þess í stað eru hnapparnir fyrir miðju á 
baki símans þar sem vísifingur er alltaf laus. 
Það dregur úr líkum á að notendur missi síma 
sína úr höndunum,“ segir Guðni.

+ Umsögn gagnrýnanda Mobilsiden.dk: „LG 
G2 fær sex stjörnur af sex mögulegum.“

Ótrúlegur skjár
Skjár LG G2 er 5,2 tommu og í fullri háskerpu.

„Tæknin á bak við skjáinn skilar raunveru-
legri litum, meiri birtu og mun betri skerpu en 
skjáir samkeppnisaðila,“ segir Guðni.

+ Umsögn gagnrýnanda Theverge.com: „LG 
negldi það. Skjárinn er bjartur, skýr og nokk-
urn veginn allt sem þú vilt frá snjallsímaskjá.“

Stafrænar myndavélar kvaddar
LG G2 er útbúinn 13 MP-myndavél með „Opt-
ical Image Stabiliation“ eða fljótandi linsu.

„Fljótandi linsa er besta hristivörnin sem völ 
er á og skilar skýrari myndum við léleg birtu-
skilyrði eða hristing við myndatöku,“ útskýr-
ir Guðni.

Hann segir myndbandsupptöku í LG G2 með 
því besta sem býðst í snjallsímum.

„G2 tekur myndbönd í 60 römmum á sek-
úndu og í fullri háskerpu í stað 30 ramma á sek-
úndu eins og gerist hjá flestum samkeppnis-
aðilum LG. Við það verða myndböndin mikl-
um mun skýrari og eðlilegri á að horfa,“ segir 
Guðni.

+ Umsögn gagnrýnanda Thegadgeteer.com: 
„Myndavél G2 er það góð að þú getur skilið staf-
rænu myndavélina þína eftir heima fyrir fullt 
og allt.“

Öflugasti örgjörvi sem völ er á
LG er í nánu samstarfi við fremsta örgjörva-
framleiðanda heims: Qualcomm.

„G2 er fyrsti síminn til að nota nýjasta ör-
gjörva Qualcomm, Snapdragon 800 2.3 gHz. 
Það þýðir að síminn hlýðir skipunum um leið 
og þær berast og án allra hnökra,“ útskýrir 
Guðni.

+ Umsögn gagnrýnanda Laptopmag.com: 
„LG G2 er hraðvirkasta Android-tæki sem sést 
hefur.“

Rafhlöðuending sem ekki hefur sést áður
Rafhlaða LG G2 er 3.000 mAh. Til að setja það í 
samhengi getur meðalsnjallsímanotandi notað 
G2 í allt að þrjá sólarhringa. 

„Slík rafhlöðuending hefur ekki sést áður í 
snjallsíma og nýtist 4G-notendum einkar vel, 
þar sem 4G er orkufrekara en til dæmis 3G,“ út-
skýrir Guðni.

+ Umsögn Magnúsar T. Magnússonar, 

starfsmanns ELKO og not-
anda LG G2: „Ég náði að 
nota G2 í 63 klukkutíma á 
einni hleðslu og með tölu-
verðri notkun.“

Aukahlutir
Með QuickWindow-hulstr-
um fyrir G2 er hægt að nálg-
ast fjölda forrita, svo sem 
tónlistarspilarann, klukk-
una og fleira í gegnum lítinn 
glugga framan á hulstrinu, án 
þess að opna hulstrið. Hulstrin 
fást í öllum regnbogans litum.

Sjá nánar á www.lgsimar.is/g2

LG er sá besti á markaðinum
G2-snjallsíminn frá LG er sá besti á markaðinum, samkvæmt breska netmiðlinum PC Advisor, og hefur klárlega blandað sér í 
toppbaráttuna. Síminn hefur fengið frábæra dóma fyrir myndavél, rafhlöðuendingu, hönnun, notendaviðmót og skjá. Á næstunni 
kemur á markað G Pad-spjaldtölva sem er hluti af G-línunni, nýrri vörulínu LG. G Pad hefur hlotið frábæra dóma og inniheldur alla 
helstu eiginleika G2-símans, auk 8,3 tommu háskerpuskjás.

QuickWindow-hulstrin fást í öllum regnbogans litum.

Guðni 
Kristjánsson 

er eigandi og 
framkvæmda-

stjóri Actus sem 
er umboðs-

aðili LG-síma á 
Íslandi.
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n 
Myndavélin í LG G2 
þykir svo góð að hægt 
er að kveðja stafrænu 
myndavélina fyrir fullt 
og allt. Á bakinu eru 
nú takkar sem áður 
voru á hlið símans.



Myndavélin slær myndavél
    Samsung Galaxy S4 við

    og meira til…“ - 

Lífið er gott
www.lgsimar.is/lg2

G2 er öflugur snjallsími sem er ætlaður fyrir breitt svið 

einstaklinga. Hann er með yfirburða vélbúnað eins og 

5.2“ IPS Háskerpuskjá, 3000 mAh rafhlöðu, 13MP 

myndavél með fljótandi linsu (OIS) og síðast en ekki 

síst nýjasta og öflugasta Snapdragon 800 �órkarna 

örgjörvanum sem er 2.3 GHz. 

· 5.2" Full HD IPS+ skjár
· 2.26 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 800 Fjórkarna Örgjörvi
· Einstök 13MP myndavél með fljótandi linsu (OIS)
· 3.000 mAh SIO+ rafhlaða
· 4G
· Android 4.2.2 stýrikerfi
· 32GB minni
· 2GB vinnsluminni

LG G2  fæ
  6 stjörnur af 6 “
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Sveinn Tryggvason, framkvæmda-
stjóri Tæknivara, sem er dreifingar- 
og þjónustuaðili fyrir Samsung Mo-

bile á Íslandi, segir þróun síðustu tveggja 
ára hafa verið með ólíkindum. „Samsung 
Galaxy snjallsímarnir ruddu brautina og 
voru Galaxy S2 og Galaxy S3 valdir símar 
ársins 2011 og 2012. Miðað við viðtökurn-
ar tel ég ekki ólíklegt að Galaxy S4 vinni til 
verðlauna þegar árið 2013 verður gert upp 
enda bendir allt til þess að Galaxy S4 verði 
söluhæsti síminn á Íslandi á árinu 2013.“ 

Máltækni: „Fáðu þér síma 
sem skilur þig“
Galaxy-símarnir og spjaldtölvurnar frá 
Samsung skilja íslensku. Þau skilaboð 
meðtóku fjölmargir Íslendingar í gegn-

um víðfræga auglýsingu frá í sumar, sem 
yfir milljón manns sáu á YouTube, þar sem 
dansandi ninjur og sauðkind voru í fyrir-
rúmi. Færri þekkja til tækniundursins sem 
býr að baki þessari byltingu. Aðspurður 
segir Sveinn að Íslendingar muni þurfa 
að gefa svokallaðri máltækni (e. language 
technology) meiri gaum á komandi árum.

„Já, eigendur snjallsíma víða erlend-
is á stórum málsvæðum hafa um nokkurt 
skeið getað nýtt sér ýmiss konar máltækni, 
sem eru aðferðir til að tengja saman tungu-
mál og tölvutækni, til þess að gefa tækjum 
sínum raddskipanir sem virkja ýmsa eig-
inleika tækjanna. Til dæmis til að hringja, 
senda smáskilaboð og spila tónlist. Ein af 
hagnýtari birtingarmyndum máltækni 
er að breyta töluðu máli í texta þar sem 

m.a. er notast við svokallaðan talgreini. 
Þar til fyrir skömmu hefur þessi tækni að-
eins verið í boði fyrir ákveðin tungumál 
og hefur íslenska ekki verið meðal þeirra. 
Í dag geta notendur Galaxy-síma og spjald-
tölva til að mynda talað við tækin í stað 
þess að stimpla inn texta með lyklaborð-
inu,“ segir Sveinn.

Að baki þessari tækninýjung er þróun-
arsamstarf Google, Háskólans í Reykjavík 
og Máltækniseturs. „Þessir aðilar stóðu 
m.a. að söfnun íslenskra raddsýna í opinn 
gagnagrunn sem kall-
ast Almannarómur og 
geta notendur Andr-
oid-snjalltækja nú byrj-
að að nýta máltækni 
sér til aðstoðar, hag-

ræðis og yndisauka. Þetta er meirihátt-
ar nýjung fyrir íslenska notendur snjall-
síma sem á erindi við íslenskan almenn-
ing sem hingað til hefur ekki getað gefið 
símtækjum sínum skilaboð á sínu móður-
máli. Innan fárra ára mun máltækni geta 
haft áhrif á það hvernig við kveikjum á raf-
tækjum eða ræsum bílinn. Okkur Jónasi 
Hallgrímssyni þætti miður ef Íslendingar 
þyrftu segja „start engine“ á ensku í stað 
þess að nota okkar ástkæra og ylhýra móð-
urmál,“ bætir Sveinn við.

Snjalltæki hafa ekki bara rutt sér leið inn á heimili landsmanna. 
Mjög margir nota þessi tæki í vinnunni og hafa ófá fyrirtæki 
og stofnanir opnað fyrir aðgang snjalltækja á vinnustað. Sum 
þessara tækja eru raunar komin býsna langt inn fyrir eldveggi 
og aðrar öryggisvarnir. Mörg fyrirtæki hafa gert sér grein fyrir, að 
halda þurfi utan um snjallsíma og spjaldtölvur með sambæri-
legum hætti og annan tölvubúnað sem fær aðgang að gögnum 
fyrirtækisins. 

Þar kemur til skjalanna svokölluð tækjastjórnun (e. Mobile De-
vice Management, MDM) þar sem tölvudeildir vinnuveitandans 
setja reglur um hvað notendur snjalltækja innan þeirra vébanda 
mega og mega ekki gera. Þannig má hugsa sér að vinnuveitandi 
banni notkun á tilteknum snjallforritum í þeim tækjum sem 
tengjast neti fyrirtækisins: banni Facebook, banni notkun 
myndavéla eða Dropbox, svo einhver dæmi séu tekin. Þess háttar 
íhlutanir falla ekki allar jafn vel í kramið hjá starfsmönnum, sem 
finnst snjalltækin þeirra allt í einu ekki svo snjöll þegar búið er að 
banna uppáhalds „öppin“.

Glæný lausn frá Samsung, Samsung Knox, brúar á vissan hátt 
bilið milli upplýsingaöryggis fyrirtækisins annars vegar og frelsis 
starfsmanns til einkalífs hins vegar.

Til einföldunar má segja að það sem Samsung Knox gerir sé 
að búa til tvö aðskilin sýndartæki í einu og sama sama tækinu. 
Annað sýndartækið er í umsjá og á forræði fyrirtækisins og 
lýtur þeim reglum sem fyrirtækið setur og hefur því aðgang 
að þeim netum, kerfum og gögnum sem starfsmaðurinn 
þarf á að halda starfs síns vegna. Hitt sýndartækið er alfarið á 
forræði starfsmannsins. Ekki er mögulegt að afrita eða flytja 
gögn frá öðru sýndartækinu til hins. Í meginatriðum er virkni 
milli sýndartækjanna tveggja líkt og um tvö aðskilin tæki væri 
að ræða.

Samsung Knox er þegar uppsett í nýjustu snjalltækjum frá 
Samsung, Galaxy Note 3 og ofurspjaldtölvunni Galaxy Note 
10.1 2014 Edition, en gert er ráð fyrir að Knox muni líka virka 
með Galaxy S4 og Galaxy S3 innan skamms.

ÖRYGGISMÁL  SAMSUNG LOFAR GÓÐU MEÐ KNOX

Samsung 
Knox er 
glæný lausn 
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Sveinn Tryggvason, fram-
kvæmdastjóri Tæknivara, 

segir þróun Samsung 
símanna síðustu tvö árin 

með ólíkindum.

Miðað við 
viðtökurnar tel 

ég ekki ólíklegt að 
Galaxy S4 vinni til 
verðlauna þegar árið 
2013 verður gert upp

Samsung á sigurbraut
Samsung hefur farið hamförum undanfarin misseri og sent frá sér hvert tækið á fætur öðru sem farið hefur sigurför um heiminn. 
Íslenskir neytendur hafa tekið Samsung fagnandi og virðast kunna að meta tæki sem skilja íslensku. Með glænýrri öryggistækni 
hyggst Samsung auka yfirburði sína enn frekar – ekki síst gagnvart fyrirtækjum sem vilja treysta öryggismál sín.
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Lífið í símanum
Fyrir örfáum áratugum hefði fáa órað fyrir þeim tæknibreytingum sem orðið 
hafa í heiminum. Snjallsíminn er til dæmis undratól sem hefur sameinað hin 
ótrúlegustu tæki í einum litlum töfrakassa sem passar í alla vasa. Hér má sjá 
örfá dæmi um það hvað snjallsíminn er fær um að afreka.

Gylfi Gylfason, framkvæmdastjóri 
Símabæjar, segir að verslunin stækki 
mikið þessa dagana. „Við opnuðum 
nýja verslun í Ármúla 11 í sumar en 
nú er sú verslun að flytja í framtíð-
arhúsnæði í Ármúla 38. Þá erum við 
eiginlega komin heim því starfsem-
in byrjaði á þeim slóðum í fyrstu. Síð-
ustu árin höfum við verið í Mjódd-
inni en með því að opna stærra 
húsnæði í Ármúla getum við flutt 
heildsölu og útflutningsstarfsemi 
Símabæjar og stækkað verslunina í 
Mjódd í kjölfarið,“ segir Gylfi.

„Velgengni Símabæjar má þakka 
það að ég hef brugðist við þeim 
breytingum sem orðið hafa á þess-
um markaði en ég er nánast síðasti 
sjálfstæði símtækjasalinn í borg-
inni. Ástæða þess að fáir bjóða upp 
á farsíma er sú að með G3-bylting-
unni hér á landi leyfði Samkeppnis-
stofnun símafélögunum að hirða 80-
90% af símtækjasölu í landinu. Þeir 
buðu síma tengda símtalaþjónustu í 
áskrift. Það hafði neikvæð áhrif fyrir 
neytendur því lengst af voru ein-
göngu tvö verkstæði sem þjónustuðu 
yfir 200 þúsund farsíma. Auk þess 
eru eingöngu fluttir inn símar sem 
símafélögin vilja bjóða,“ segir Gylfi.

„Ég er með viðgerðar- og vara-
hlutaþjónustu og hef þannig komið 
til móts við viðskiptavininn. Að auki 
býð ég tveggja korta síma sem hafa 
slegið í gegn. Með tveggja korta síma 

getur fólk keypt frelsiskort í útlönd-
um, sett í símann og hringt og farið 
inn á netið mun ódýrara en ann-
ars. Símnotendur fá þá ekki him-
inháa símreikninga þegar þeir koma 
heim. Unglingar hafa keypt tveggja 
korta síma og nota kort frá tveim-
ur símfélögum, nýta sér fríðindi og 
ókeypis vinasímtöl frá báðum,“ út-
skýrir Gylfi.

„Eftir að rekstrargrundvellinum 
var kippt undan Símabæ ákvað ég 
að snúa vörn í sókn og fara í útrás. Ég 
er til dæmis með verslun á ebay og 
sel símavarahluti og íslenskar vörur 
til útlanda. Ég hlakka mikið til þegar 
fríverslunarsamningur tekur gildi á 

milli Íslands og Kína því það mun 
hjálpa mér að kynna vörur og þjón-
ustu frá Íslandi,“ segir Gylfi sem er 
með alþjóðlega smásöluverslun. „Við 
seljum varahluti og kennum fólki að 
lagfæra einfaldar bilanir. Smásal-
an fór að blómstra eftir að ég gafst 
upp á íslenskum heildsölum. Núna 
flyt ég allar mínar vörur inn sjálfur 
og get boðið margfalt lægra verð en 
aðrir á aukahlutum fyrir farsíma,“ 
segir Gylfi sem býður einnig upp á 
námskeið fyrir fólk sem hefur hug á 
að vera ebay-söluaðilar og skapa sér 
vinnu á þeim söluvef. 

Nánari upplýsingar 
má fá á vefnum simabaer.is

Símabær stækkar 
og eflist í Ármúla 
Símabær er eitt elsta fyrirtæki sinnar tegundar á landinu. Verslunin hefur 
verið í Mjódd og Ármúla 11 en ný og glæsileg verslun verður opnuð í Ármúla 
38 á næstu dögum.

Gylfi Gylfason sneri vörn í sókn þegar símafyrirtækin tóku simtækjamarkaðinn og er nú 
með alþjóðlega smásöluverslun. 

SNJALLIR SÍMAR
Samkvæmt markaðsrannsóknafyrirtækinu Strategy Analytics er yfir 
milljarður snjallsíma í notkun í heiminum í dag. Þeim hefur fjölgað hratt 
undanfarin tvö ár og spáir fyrirtækið því að annar milljarður snjallsíma 
hafi bæst við árið 2015. Í upphafi var Nokia ráðandi 
á þessum markaði en allt breyttist þegar Apple 
kynnti iPhone til sögunnar árið 2007. Í dag eru 
Apple og Samsung helstu fyrirtæki á snjall-
símamarkaði. Um fimm milljarðar farsíma eru í 
notkun í heiminum í dag og eru snjallsímar því 
um 20% allra síma í dag. Rúmlega fjórðungur 
snjallsíma eru iPhone-símar og tæplega 
helmingur þeirra er með Android-stýrikerfi.
Samkvæmt skýrslu Strategy Analytics 
nota 89% snjallsímaeiganda símann jafnt og 
þétt allan daginn. Flestir nota símann til að 
ráfa um netið, skoða sms-skilaboð, athuga 
tölvupóstinn, spila leiki og auðvitað til að 
kíkja á samfélagsmiðla eins og Facebook, 
Twitter og Instagram.
Stærstur hluti snjallsímaeigenda í 
heiminum í dag er undir 35 ára aldri og 
kynjaskiptingin er nokkuð jöfn en aðeins 
fleiri karlmenn eiga snjallsíma í dag.  
Aldurshópurinn 25-34 ára er virkasti 
hópurinn samkvæmt sömu skýrslu.
Það eru íbúar Singapúr sem nota snjallsímann 
mest og í öðru sæti eru íbúar Kanada. Þar á eftir fylgja Hong Kong, 
Svíþjóð, Spánn og Bandaríkin. Á Norðurlöndunum eru öflugir snjall-
símanotendur en þrjár Norðurlandaþjóðir eru á lista yfir tíu efstu þjóðir í 
snjallsímanotkun.
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● Myndavél 
Myndavélar eru í öllum 
snjallsímum og flestar 
með fín gæði. Þó að 
gömlu vélarnar lifi góðu 
lífi þykir mörgum kostur 
að geta hlaðið myndum 
beint niður á sam-
félagsmiðla til að deila 
þeim með vinum og 
ættingjum.

● Áttaviti
Lítið mál er að rata með 
aðstoða símans. Ýmis 
forrit geta sýnt áttirnar 

eða þjónað sem 
GPS-tæki. Þá er 

einnig hægt 
að hlaða 
niður fjölda 
korta til að 

rata 
eftir.

m 

u 
ur 
m 

● ÁttavÁttaviti
ítið mál Lítið mál er að
ðstoða saðstoða síman
orrit getforrit ta sýn

eða þþjóna
GGPS-tæ
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að 
niðið
kko

● Sími
Þó að notkunarmöguleik-
arnir séu óþrjótandi er 
snjallsími þó fyrst og fremst 
sími.

● Tölva
Snjallsími er í raun eins 
og lítil tölva. Þar má fara á 
netið og senda tölvupóst og 
gera flest það sem fartölvur 
bjóða upp á.

snjallsími þ
sími

bjóða upp á.

● Klukka
Mjög margir eiga 
ekki lengur hefð-
bundna vekjaraklukku 
heldur treysta símanum 
til að vekja sig á morgnana.

● Tölvuleikur
Leikjamöguleikarnir eru 
æði margir í snjallsímum. 
Þar má finna allt frá Candy 
Crush og köplum til flók-

inna skot- 
og eltinga-
leikja.

mm
nana.

● Bókasafn
Afþreyingarmögu-
leikar snjallsímans eru miklir. 
Gamla góða bókin gengur í 
endurnýjun lífdaga á rafrænu 
formi sem hægt er að lesa í 
gegnum símann.

a skot  
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● Dagbók
Ekki þarf lengur að 
burðast með þungar 
dagbækur til að halda 

utan um skipulagið. Nú 
má skipuleggja lífið með 
forritum í símanum.
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GEAR er einfaldlega frábær 
viðbót við snjallsímann 

og má gera ráð fyrir því að innan 
fárra ára verði snjallúr á hendi 
hvers manns.

Eins og í Bond-bíómynd
Nýjasta vara Samsung er Galaxy GEAR-snjallúr. Hægt er að taka á móti símtölum, lesa tölvupóst og hringja úr úrinu og segir Harald 
Pétursson, yfirmaður viðskiptaþróunar hjá Nova, tæknina sem við höfum áður einungis séð í bíómyndum orðna að veruleika.

Samsung hefur lengi staðið í fremstu röð hvað varð-
ar tækninýjungar og leggur fyrirtækið allt kapp á 
að vera framarlega í þróun á nýjum tækjum og 

búnaði. Nú hefur Samsung enn á ný skotið keppinaut-
um sínum ref fyrir rass með því að vera fyrst til að bjóða 
upp á snjallúr.

„Samsung Galaxy GEAR-snjallúrið er aukahlutur fyrir 
hetjutæki Samsung og virkar nú 

þegar með Note-tækjunum og 
mun síðar einnig virka með Gal-

axy S4, SIII og fleiri tækjum,“ 
útskýrir Harald Pétursson, 
yfirmaður viðskiptaþróun-
ar hjá Nova í Lágmúla.

„Þótt snjallúrin séu í 
hugum margra eitthvað 
sem á heima í vísinda-
skáldsögum og Bond-
myndum er hér á ferðinni 
skemmtileg og hagnýt við-
bót við tækin sjálf,“ bætir 
hann við og segir helstu 
kosti Galaxy GEAR vera þá 

að úrið virkar sem hand-
frjáls búnaður.
„Það er hægt að taka á móti 

símtölum og hringja beint úr 
úrinu. Í því er innbyggð 2MP 

myndavél auk þess sem hægt er að lesa skilaboð, hluta 
úr tölvupóstum og taka á móti tilkynningum frá Face-
book svo eitthvað sé nefnt. Nokkur „öpp“ eða forrit virka 
einnig nú þegar í úrinu og má þar helst nefna Facebook-
tilkynningar, Snapchat, Vine og RunKeeper. Fleiri „öpp“ 
bætast við nánast daglega og reikna má með að innan 
skamms verða öll helstu „öpp“ fáanleg í GEAR. GEAR er 
einfaldlega frábær viðbót við snjallsímann og má gera 
ráð fyrir því að innan fárra ára verði 
snjallúr á hendi hvers manns.“
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Hægt er að taka á móti símtölum 
og hringja beint úr úrinu. Í því er 

innbyggð 2MP myndavél auk 
þess sem hægt er að lesa skila-
boð og hluta úr tölvupóstum.

Nokkur 
„öpp“ eða 

forrit virka nú 
þegar í úrinu og 

má þar helst nefna 
Facebook-tilkynn-
ingar, Snapchat, Vine 

og RunKeeper. 
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Þrjú helstu snjallsímakerfi í heiminum í dag eru iOS 
fyrir iPhone, Android og svo Windows Phone sem er 
yngst,“ segir Þorsteinn Þorsteinsson, vörustóri hjá 

Hátækni. Um það bil ár er síðan Windows Phone 8 stýri-
kerfið kom á markað en það er að sögn Þorsteins mjög 
breytt frá fyrra Windows-snjallsímakerfi sem hét Wind-
ows Phone 7. „Windows Phone 8 stýrikerfið er með sívax-
andi markaðshlutdeild í heiminum. Í Evrópu er hún orðin 
9,5 prósent. Í Póllandi, þar sem hún er hvað hæst, er hún 
komin í 19 prósent og í Bretlandi um 12% sem verður að 
teljast góður árangur á einu ári.“ 

Windows Phone 8 tengist að miklu leyti Windows 8 
stýrikerfinu sem er í langflestum nýjum tölvum og var 
uppfært í Windows 8.1 á dögunum. „Hugmyndin var að 
byggja upp heildstætt stýrikerfi í síma, spjaldtölvur og 
fartölvur sem talar saman. Það sem Windows hefur hins 
vegar fram yfir önnur er að 90-95 prósent af öllum fyr-
irtækjum notast við Microsoft-lausnir og eru langflestar 
tölvur í heiminum með Windows-stýrikerfi.“

Framúrskarandi myndavélar
Fjölmargar gerðir Nokia-síma eru á markaðnum auk þess 
sem spennandi nýjungar eru væntanlegar. Þorsteinn nefn-
ir Nokia Lumia 1020 en hann er búinn 41 megapixils Carl 
Zeiss-myndavél. Hún er án nokkurs vafa sú langbesta 
sem hefur sést í snjallsíma en bestu vélar hingað til hafa 
verið með 12 til 13 megapixla vél. „Hér er farið alla leið. 
Myndflagan er risastór og linsan fljótandi sem býður upp 
á mikla möguleika meðal annars við myndbandsupptökur 
og ljósmyndatökur við slæm birtuskilyrði. Þá er vélin búin 
xenon-flassi sem tíðkast yfirleitt ekki í 
snjallsím-
um held-
ur aðeins 
í  h e f ð -
bundnum 
mynda-
vélum.“ 
Þorsteinn 

segir þetta ekki koma á óvart en að hans sögn hefur Nokia 
alltaf skarað fram úr þegar kemur að símamyndavélum.

Lumia 925 ber því líka vitni. Hann er öllu þynnri og 
handhægari. Hann er búinn 8,7 megapixla Carl Zeiss-
myndavél með fljótandi linsu og kemur oft upp sem næst-
besta símamyndavélin á markaðnum á eftir Lumia 1020. 
Báðir símarnir styðja 4G sem er að sögn Þor-

steins farið að skipta æ meira máli. Í 
dag er einungis eitt félag búið að setja 
það í loftið en Þorsteinn á von á því 

að hin fylgi í kjölfarið á næstu vikum.

Allir styðja 4G
„Eins og þekkt er þá styður iPhone ekki 
ennþá 4G á Íslandi þótt hann geri það 
í flestum öðrum löndum. Lumia-sím-
arnir styðja langflestir 4G beint upp úr 

kassanum. Þá býður Nokia einnig upp 
á Lumia 625 sem er ódýrasti valkostinn í 

4G-símunum í dag. Nokia stendur því fram-

arlega í 4G-væðingunni en 4G gefur 10-15 sinnum hraðari 
nettengingu en 3G.“

Spjaldsímar og fyrsta Nokia-spjaldtölvan
Fleiri sjóðheitar nýjungar eru svo væntanlegar innan 
skamms en Nokia kynnti þær á Nokia World í Abu Dhabi 
fyrir skemmstu. Um er að ræða tvenns konar spjaldsíma 
og fyrstu Nokia-spjaldtölvuna. „Hvað varðar spjaldsím-
ana er um að ræða sex tommu tæki. Annar er búinn hefð-
bundinni myndavél og hinn mjög öflugri 20 megapixla 
Carl Zeiss-myndavél.“ Þorsteinn segir spjaldsímana mitt 
á milli snjallsíma og spjaldtölvu og nefnast þeir Phablets 
á ensku. „Þessir símar eru að sækja í sig veðrið og þá sér-
staklega í viðskiptalífinu. Þar eru menn oft að vinna með 
Office-skjöl eins og PowerPoint og Excel og þá getur verið 
gott að hafa stærri skjá. Sumum þykja fjögurra tommu 
skjáir hreinlega of litlir.“

Á ráðstefnunni var fyrsta Nokia-spjaldtölvan sömuleiðis 
kynnt til sögunnar. Hún er með Windows 8.1 stýrikerfi og 
þykir afar vönduð. Hún er búin tíu tommu skjá og usb-tengi 
auk þess sem auðvelt er að smella á hana lyklaborði svo 
dæmi séu nefnd. Þorsteinn segir klárlega um að ræða eina 
mest spennandi spjaldtölvu á markaðnum. „Hún styður að 
sjálfsögðu 4G og mun koma á markaðinn á flottu verði.“

Einfaldleikinn í fyrirrúmi
Þorsteinn segir Nokia hafa átt á brattann að sækja frá því 
að ákveðið var að skipta um snjallsímastýrikerfi. „Notend-
ur þurfa tíma til að venjast því en til lengri tíma litið tel ég 
engan vafa á að þetta hafi verið gæfuspor enda eru Wind-

ows Phone og Windows 8 hönnuð með það í huga að vera 
auðveld og einföld í notkun. Tengingin 

á milli kerfa er sömuleiðis frábær og 
eru þeir sem prófa fljótir að læra að 
meta samhæfinguna milli fartölvu, 
spjaldtölvu og farsíma.“

Lumia sækir í sig veðrið
Nokia-snjallsímar hafa tekið umfangsmiklum breytingum að undanförnu og þar ber hæst nýtt Windows Phone 8 stýrikerfi sem 
Microsoft og Nokia innleiddu fyrir um ári. Það býður upp á mjög handhæga tengingu við far- og spjaldtölvur með 
Windows-stýrikerfi auk þess að vera miðað algjörlega að notandanum með þægilegu og einföldu viðmóti.  

Lumia-spjaldsímarnir 
eru búnir sex tommu 
skjá en spjaldsímar 
eru að sækja verulega 
í sig veðrið.

Fyrsta Nokia-
spjaldtölvan 

er væntanleg. Eins og 
sést verður auðvelt að 
smella á hana lyklaborði.

Lumia 1020-snjallsíminn er búinn 41megapixils myndavél sem er að 
sögn Þorsteins sú besta sem sést hefur í snjallsímum hingað til.

Myndflagan í Lumia 
1020 er risastór. Linsan 
er auk þess fljótandi 
sem býður upp á mikla 
möguleika við mynd-
bandsupptökur og 
myndatökur við slæm 
birtuskilyrði.
MYND/GVA


