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Kynningarblað Actus, Tölvulistinn, notkun og uppáhaldsöppin.

Sami síminn í ólíkum stærðum
Nýja glæsilega Z5 línan frá Sony kemur í verslanir hérlendis þessar vikurnar og er í þremur mismunandi stærðum. Áratuga reynsla Sony
á alþjóðlegum markaði hefur skilað framúrskarandi síma sem er í senn fallega hannaður, vatnsvarinn og með frábæra myndavél.
Nú á haustdögum er Sony
að gefa út glæsilega Z5 línu
sína, þrjá snjallsíma sem eru
í grunninn sami síminn en í
þremur mismunandi stærð
um. Að geta valið sér snjallsíma
eftir stærð er skemmtilegur
eiginleiki þegar kemur að vali
á símtæki sem fer vel í hendi
eða vasa án þess að þurfa að
færa sig niður í gæðum, að
sögn Guðna Kristjánssonar,
eiganda og framkvæmdastjóra
Actus ehf. „Allir símarnir í Z5
línunni eru búnir 23 mega
pixla myndavél, 5.1 megapixla
myndavél að framan, 32 GB
geymsluplássi sem er stækkan
legt upp í 200 GB, fingrafara
skanna, vatnsvörn og allt að 2
daga rafhlöðuendingu ásamt
Android 5.1 stýrikerfinu.“
Fyrsti síminn úr línunni sem
kom í verslanir í haust var Sony
Z5 Compact sem er litli bróðir
inn í hópnum, að sögn Guðna.
„Hann fer virkilega vel í hendi,
er lítill og þægilegur og í þeirri
stærð sem allir geta notað.
Síminn er með 4,6" skjá þann
ig að litlir lófar og stórar hend
ur ráða léttilega við allar að
gerðir á skjánum. Litagleðin er
allsráðandi í Z5 Compact sem
kemur í klassískum svörtum
eða hvítum, gulum og rauðs
anseruðum lit.“
Miðjutækið er Sony Z5 sím
inn sem kemur í 5,2" skjá
stærð. „Sá sími er örlítið stærri
en fellur vel í lófann. Smáir
fingur finna mögulega fyrir
því að aðgerðir með annarri
hendi verða flóknari og oftar
en ekki er betra að nota báðar

Í nýju glæsilegu Z5 línunni frá Sony eru þrír snjallsímar sem eru í grunninn sami síminn en í þremur mismunandi stærðum.

hendur. Hönnun og útlit sím
ans er einstök. Í álramma með
möttu gleri að framan kemur
hann fallega gulllitaður, svart
ur eða dökkgrænsanseraður.
Virkilega vandaður og falleg
ur sími.“

Vatnsvarðir símar
Stóri bróðirinn er svo Sony
Z5 Premium sem trónir yfir
öðrum með 5,5" skjá með ein
stakri 4K upplausn. „Um er að
ræða fyrsta símum sinnar teg
undar í heiminum. Glæsileg
asta tækið af þeim öllum er Z5
Premium í gulli eða silfri og
skartar spegli á bakhliðinni.“
Nýjustu snjallsímarnir frá
Sony Mobile hafa komið vatns
varðir og vottaðir með staðli
f yrir vatns og r ykvörn. „Að
vera með vatnsvarinn snjall
síma er u þæg indi umf ra m
önnur þegar kemur að því að
nota símann í aðstæðum sem
hafa til þessa ekki verið í boði.
Það þarf oft ekki mikið til að
valda rakaskemmdum og er
jafnvel nóg að svara í símann
í rigningu, fara út að hlaupa
með símann í vasanum, missa
ha nn í snjóska f l eða með
höndla hann með blautum
fingrum.“

Frábær myndavél
Með sögu Sony á bakinu hefur
þeim tekist að setja á markað
snjallsíma hlaðinn gæðum og
góðum lausnum sem þeir byggja
á áratuga reynslu sinni, að sögn
Guðna. „Þar kemur myndavél
in sterk inn og í Sony Z5 er hún
framúrskarandi með 23 mega
pixla upplausn og fangar mynd
irnar í gegnum 24 mm víðlinsu
sem skilar birtunni vel inn á
myndflöguna.“
Myndavélin er búin ofur
hröðum sjálfvirkum fókusstilli
sem nær að festa skarpa mynd
á 0,03 sekúndum. „Það er því
sama hvar eða hvernig mynd
in er tekin, hún á alltaf að vera í
fókus. Hvort sem viðfangsefnið
er á fleygiferð eða sjálfur mynda
tökumaðurinn.“
Guðni segir upplausn í mynda
vélum alltaf vera að aukast. Með
því að hafa 23 megapixla upp
lausn og Exmon RS myndflög
una frá Sony er hægt að ná allt
að fimmföldum stafrænum að
drætti (e. zoom) án þess að tapa
miklum gæðum. „Það þýðir að
það er hægt að nálgast viðfangs
efni úr fjarlægð en samt halda
myndinni skarpri og nákvæmri.“
Það hefur verið þróun meðal
snja l lsíma f ra m leiðenda að
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fækka tökkum á tækjunum.
„Minímalisminn getur verið
góður og höfðað til margra. Þetta
veit Sony sem hefur þó hald
ið sig við myndavélarhnappinn
sem gefur alltaf góða tilfinningu
þegar það á að festa efni á mynd.
Að geta opnað myndavélina með
því að smella á hnappinn, þó

síminn sé læstur, er gríðarlegur
kostur og getur flýtt mikið fyrir.
Og þegar mynd er tekin send
ir myndavélarhnappurinn titr
andi skilaboð upp í fingurinn.
Þessir litlu hlutir sem gefa þessa
áþreifanlegu tilfinningu fyrir því
að maður er með alvöru mynda
vél í höndunum.“
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Einföld og hröð öpp

Öpp af ýmsum gerðum eru orðin nauðsynlegur hluti tilverunnar hjá mörgum snjallsímaeigendum. Öppin stytta fólki leið að
ákveðnu efni sem það vill hafa í símanum sínum og getur það verið bæði gagnlegt og þægilegt.
Hægt er að fá öpp með margvíslega virkni í snjallsíma og eru
mörg þeirra hagnýt, gagnleg
og sniðug. Við fengum nokkra
app-hönnuði í lið með okkur og
báðum þá um að segja okkur
frá sínum uppáhaldsöppum,
á hverju væri von frá þeim og
fleira.

Jón Andri Sigurðarson, Stokkur
Software
Hvaða öpp hefur þú gert?
Stokkur hefur gert Strætó
appið, Dominos, Aur, Leggja, Alfreð, Serrano, Nova, Veður, 112,
Landsnet, Be Iceland, Púlsinn og
Lummuna, HRingur, N1, Zócalo,
Kelduna, Hljóðbókasafnið, Verifone pay, nokkur öpp fyrir Novomatic, Össur og margt fleira.
Hvað einkennir góð öpp?
Einfaldleiki og góð hönnun,
gott og einfalt notendaviðmót og
að þau uppfylli þarfir notenda.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Leggja er ótrúlega einfalt í notkun og hefur sparað mér margar
stöðumælasektir.
Hvaða app notar þú mest?
Tölvupóstur í símanum er
ómissandi, en þar á eftir Púlsinn
til að fylgjast með hvað er að gerast.
Hvaða app vantar á markað?
Hér á landi vantar alveg öpp
frá flugfélögunum og það vantar
Uber á Íslandi.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Wapp, app fyrir gönguleiðir á
Íslandi – fylgist með á Toppstöðinni eða wapp.is.
Hvernig síma áttu?
iPhone 6s.
Af hverju valdir þú hann?
Hef verið Apple-maður í nokkur ár og þetta var eðlileg þróun að
uppfæra.

Friðrik Magnússon, Gebo Kano
Hvaða öpp hefur þú gert?
Við hjá Gebo Kano höfum gert
mörg öpp, aðallega fyrir börn. Þau
helstu eru: Word Creativity Kit/
Orðaflipp, Know My ABC/Lærum
stafina, Sticker Story/Myndasaga,

Friðrik Magnússon hjá Gebo Kano.

Soffía Gísladóttir hjá Lean Laundry.

The Icelandic Yule Lads/Jólasveinadagatalið, Magnetry, Ikue
– Master your mind, Kveikjarinn
og Segulljóð.
Hvað einkennir góð öpp?
Það fer eftir því hver tilgangur
appsins er. Væntanlega eiga þau
það sameiginlegt að nýta möguleikana sem snjalltækin bjóða upp
á, hafa gott notendaviðmót og eru
þægilegri í notkun en væri ef um
væri að ræða sambærilega veflausn eða pappírsútgáfu.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Það er erfitt að segja, það er
náttúrulega alltaf ákveðin taug
sem maður ber til
eigin appa.
Hv a ð a a p p
notar þú mest?
Öppin sem ég
nota mest persónulega þessa dagana eru Twitter, Facebook, Outlook og Marvel
Unlimited.
Hvaða app vantar á markað?
Það vantar fullt af íslenskum
námsöppum fyrir alla aldurshópa
en við erum að vinna í því. Og svo
náttúrulega fjarflutningsapp.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Næsta app sem kemur frá
okkur hjá Gebo Kano er tölfræðikennsluapp fyrir miðstig þar sem
þemað er dýr í útrýmingarhættu.

Ásgeir Vísir hjá Watchbox.
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Við erum svo með nokkur önnur
öpp í vinnslu.
Hvernig síma áttu?
iPhone 6 plus.
Af hverju valdir þú hann?
Stór skjár, þannig að hann
getur að einhverju leyti leyst af
bæði gamla símann og spjaldtölvuna og við höfum verið að hanna
og þrófa fyrst og fremst fyrir iDót.

Soffía Gísladóttir, Lean Laundry
Hvaða öpp hefur þú gert?
Ég bjó til app með íslenska stafrófinu fyrir börn, en þegar það
kom á markað var ekkert slíkt til.
Í framhaldinu gerðum við forrit
sem kennir börnum tölustafina
og einnig höfum við hannað leiki
tengda litum og formum.
Hvað einkennir góð öpp?
Einföld og hraðvirk og helst
laus við auglýsingar, sérstaklega
þau sem eru ætluð börnum.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Ég nota Instagram mikið og
Evernote. Á ferðalögum er Google
Maps nauðsynlegt til að koma
manni milli staða.
Hvaða app notar þú mest?

Við Helga notum appið frá OZ
mest (OZ EON) mikið þar sem
sjónvarpsstöðin okkar sem nefnist Scenic er á því appi.
Hvaða app vantar á markað?
Ég væri til í að sjá app þar sem
ég get sett út boð um til dæmis
matarboð í kvöld og svo gætu
þeir vinir svarað boðinu sem væru
lausir.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Kannski ég ráðist í matarboðaappið næst …
Hvernig síma áttu?
Ég á Nexus 5 sem hefur reynst
mér mjög vel.
Af hverju valdir þú hann?
Maðurinn minn gaf mér hann.

Ásgeir Vísir, Watchbox
Hvaða öpp hefur þú gert?
Þau sem hafa komið út heita:
Blendin, Dusty Dots og Watchbox. Önnur öpp sem ég hef hannað eru Something Local, Lifetimr,
Slúðurskjóðan, Bark, Blick, Blinder og Doer.
Hvað einkennir góð öpp?
Góð öpp eru í samræmi við
helstu staðla sem notendur þekkja
og eiga öll sameiginlegt að ef þau
færu af markaðnum yrðu notendur þeirra leiðir. En þátturinn sem
ræður stærstum hluta hvort app
sé gott er hraði. Notendur verða
óþreyjufullir ef þeir þurfa að bíða

Jón Andri Sigurðarson hjá Stokkur
Software. MYND/STEFÁN

og þá byggist upp óþolinmæði
gagnvart appinu.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Uppáhaldsappið mitt þessa
dagana er líklega Spotify af augljósum ástæðum.
Hvaða app notar þú mest?
Ég nota tvö spjallöpp líklega
mest af öllum öppum í símanum
mínum. Það er annars vegar Slack
og hins vegar Facebook Messenger.
Hvaða app vantar á markað?
Það er gríðarleg uppsveifla í
svokölluðum Fintech (e. financial technology) öppum um þessar
mundir. Ég trúi því að við eigum
eftir að sjá gríðarlega mörg fyrirtæki reyna við fintech-geirann.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Það lítur allt út fyrir að appið
Pressbox komi næst út frá mér. Án
þess að fara mjög
djúpt í virknina er
það app sem mun
u mbre y t a þv í
hvernig lesendur
vefmiðla upplifa
fréttirnar.
Hvernig síma
áttu?
Ég nota iPhone 5c.
Af hverju valdir þú hann?
Hann eiginlega óvænt lenti í
örmum mínum, en fyrirtækið
mitt á símann.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is s. 512 5429 Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.
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Galaxy S6 edge S6 edge+
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Partí fyrir skemmtilegt fólk

Samskipti milli manna hafa breyst mikið með tilkomu snjallsíma og samfélagsmiðla. Ólíklegasta fólk á nú í samskiptum gegnum
símann og tölvuna daglega, jafnvel við einstaklinga sem það hefur aldrei hitt í raunheimum. Pétur Jónsson fagnar þessari breytingu.
Með tilkomu snjallsíma og sam
félagsmiðla undanfarin ár hafa
samskipti fólks breyst mikið.
Á það bæði við um þá sem við
vorum áður í reglulegu sam
bandi við en ekki síður við ein
staklinga sem við hittum nær
aldrei, á borð við gamla bekkjar
félaga og vinnufélaga auk brott
fluttra vini og ættingja.
Einn þeirra sem eru dugleg
ir í samskiptum við ólíka hópa á
samfélagsmiðlum er Pétur Jóns
son, tónlistarframleiðandi hjá
Medialux. Hann skráði sig inn
á Facebook árið 2007 og Twitt
er ári síðar. Fyrstu árin notaði
hann Facebook miklu meira og
segist hafa tekið smá tíma í að
finna fæturna á Twitter. „Í dag er
ég hins vegar hrifnari af Twitt
er og viðra mest af skoðunum
mínum og vangaveltum þar. Það
er orðið svolítið mikið af þrasi og
leiðindum á Facebook og ég lít
á samfélagsmiðlana sem partí
þar sem fólk má gjarnan vera
skemmtilegt, þótt þeir geti líka
verið æðislegir til að róta í göml
um kreddum og breyta heimin
um til hins betra í smáskrefum.“

Forðast leiðinlegt fólk
Þær raddir heyrast stundum að
það sé óeðlilegt að eiga í reglu
legum samskiptum við fólk á
samfélagsmiðlum á meðan það
hittist aldrei í raunheimum.

Pétur er ekki sammála því. „Ég
fagna öllum samskiptum við fólk
sem mér líkar við, og samfélags
miðlarnir gera það að verkum
að maður er í nærveru við gott
og skemmtilegt fólk sem maður
vissi annars lítið um í annríki
dagsins. Ég á mikið af vinum
og fjölskyldu erlendis og ég veit
ekki neina betri leið til að halda
góðum samskiptum við þau en
einmitt með téðum miðlum.
Alveg eins og í kjötheimum forð
ast ég neikvætt og leiðinlegt fólk,
en hinum fagna ég, hversu djúp
sem kynni mín af þeim eru. Mér
þykir til dæmis mjög vænt um
fólk sem ég hef aldrei hitt í kjöt
heimum. Það er falleg afleiðing
þessarar stafrænu menningar.“
Í dag er Pétur mjög dugleg
ur bæði á Facebook og Twitter.
„Ég er með enskan Twitter, @
media lux, þar sem ég tala meira
um tónlist og tækni og það sem
mér liggur á hjarta í sambandi
við vinnuna mína. Það er samt
ekki klassískur fyrirtækjaað
gangur því ég viðra þar pers
ónulegar skoðanir mínar óhik
að. Síðan er ég @senordonpedro
á íslensku en þar tala ég í alvör
unni um ALLT sem mér dett
ur í hug. Facebook finnst mér
skemmtilegt að nota með það í
huga að vinir mínir þar þekkja
mig, þannig að þeir hafa réttari
mynd af því sem frá mér kemur.“

,,Ég fagna öllum samskiptum við fólk sem mér líkar við, og samfélagsmiðlarnir gera það að verkum að maður er í nærveru við gott og
skemmtilegt fólk sem maður vissi annars lítið um í annríki dagsins,” segir Pétur Jónsson. MYND/VILHELM

Má líka knúsa fólk
Stærstur hluti landsmanna er sí
tengdur við netið gegnum snjall
símann allan daginn og áreitið
getur því verið mikið hjá þeim
sem eru duglegir á samfélags
miðlunum. Pétur sér þó fáa
galla við þetta samskiptaform.
„Ég sé ekki mikla galla við það
að geta átt í lifandi samræðum
jafnóðum. Og stundum, þegar
maður nennir því ekki, er gott

að slökkva bara á tækjunum og
knúsa einhvern nærri sér. Við
höfum alltaf val og erum ekki
skilyrtir þrælar símans.“
Miklu frekar sér hann kostina.
„Ég fagna þessu öllu. Ég vinn
innilokaður í hljóðveri alla daga
og er ekki mjög duglegur að fara
út og hitta fólk, en ég er félags
lyndur skratti og þetta hjálp
ar mér að viðhalda þörf minni
fyrir skoðanaskipti og almenn

samskipti við fólk. Við erum
líka hratt að læra að nota þessa
miðla á gáfulegri hátt, særum
fólk sjaldnar, látum minna frá
okkur sem við gætum ekki sagt
fyrir framan fólkið sem við
tölum um. Þetta minnkar líka
heiminn, sem er ótvíræður kost
ur í mínum huga. Þá hættum við
kannski að hugsa í litlum hópum
og förum að upplifa okkur sem
jarðarbúana sem við erum.“

Smart fyrir þig
Erlendir tæknimiðlar keppast við að hrósa
Vodafone Smart Prime 6 sem hágæða 4G
snjallsíma á einstöku verði.
Kynntu þér Smart Prime 6 í
næstu verslun Vodafone!

Vodafone Smart Prime 6

29.990 kr.

Vodafone
Við tengjum þig

staðgreitt
– 5 tommu HD skjár
– 8 MP myndavél
– 8 GB minni
– Góð rafhlaða
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Sýndarveruleiki í símanum

Tölvulistinn verður 23 ára um helgina og ætlar að bjóða öllum sem vilja að prófa nýja Gunjack leikinn frá CCP í versluninni að
Suðurlandsbraut 26. Leikurinn var sérstaklega hannaður fyrir sýndarveruleika Samsung síma.
„Á næstu tveimur árum eigum
við eftir að upplifa byltingu í
leikjaspilun í símum og tölvum en
það er vegna nýrra sýndarveruleikagleraugna frá Oculus og fleiri
stórum framleiðendum sem eru
koma í sölu í byrjun næsta árs,“
segir Gunnar Jónssonar, markaðsstjóri Tölvulistans. „Það er
ótrúlega spennandi að fylgjast
með þeim miklu framförum sem
hafa orðið í þróun sýndarveruleikagleraugna og leikjaþróun
fyrir þau,“ bætir hann við.

VR-gleraugu eru framtíðin í
leikjaspilun í símum og tölvum
„Við Íslendingar getum verið mjög
stoltir af þeim íslensku leikjafyrirtækjum sem eru leiðandi í þróun
leikja fyrir Oculus. Þar fer CCP
auðvitað fremst í flokki með nýja
Valkyrie-leikinn og Gunjack fyrir
Samsung Galaxy Gear sýndarveruleikagleraugun,“ upplýsir
Gunnar.
Valkyrie var fyrsti leikurinn
sem hann prófaði með sýndarveruleikagleraugum. „Þegar
maður upplifir í fyrsta sinn að
vera hluti af leik þar sem maður
getur horft í kringum sig og verið
virkur þátttakandi í raunverulegu
umhverfi þá áttar maður sig á því
hvað þetta er stórt skref og hvað
möguleikarnir eru endalausir
bæði í þróun leikja og afþreyingar fyrir þessa tækni.“

Tölvulistinn á Suðurlandsbraut
verður með veglega afmælishátíð um helgina þar sem haldið verður upp á 23 ára afmælið. Þá geta allir komið og prófað
nýjustu kynningarútgáfuna af
Gunjack frá CCP með Samsung
Galaxy Gear VR-gleraugunum.
„Við lofum miklu fjöri og ég hvet
alla til þess að koma og upplifa
þennan stórskemmtilega leik
frá fyrstu hendi,“ segir Gunnar
en að hans mati er í raun ótrúlegt að geta nýtt Samsung-símann til þess að spila þessa fullkomnu leiki.“

Lægra verð á iPhone, Samsung, LG og HTC fyrir jólin
Að sögn Gunnars hefur Tölvulistinn frá upphafi lagt áherslu
á að bjóða vörur frá bestu framleiðendum í hverjum vöruflokki
og leggja starfsmenn fyrirtækisins hart að sér við að bjóða jafnframt lægra verð. „Það eiga eflaust margir símar frá okkur eftir
að rata í jólapakkana enda verðum við með nýju iPhone 6S símana, S6 Edge og Edge+ frá Samsung, HTC One A9 og nýja LG4
símann,“ segir Gunnar en auk
helstu flaggskipanna frá þessum
framleiðendum býður Tölvulistinn líka upp á hagkvæmari
gerðir sem Gunnar segir gjarnan teknar fyrir börn.

Gunnar Jónsson, markaðsstjóri Tölvulistans, heldur hér á Galaxy Gear sýndarveruleikagleraugum með nýja Samsung Galaxy S6 Edge
símanum. MYND/GVA

Sýna Galaxy Gear
VR-gleraugun fyrir
S6 og S6 Edge á
Suðurlandsbraut um helgina
Tölvulistinn er með 38 gerðir af farsímum fyrir jólin frá Apple, Samsung, LG og HTC á lægra verði. Sama verð er í öllum 7 verslunum
Tölvulistans um landið.

Samsung
Galaxy S6

LG G4

Geggjaður sími með 5,1"
skjá í QHD-upplausn sem
gefur ótrúleg myndgæði
og Exynos 7420 sem er 2x
fjögurra kjarna örgjörvi. 3 GB
í vinnsluminni og 32-128 GB
geymsluminni.

Stór og glæsilegur 5,5" sími
sem fæst með leðurbakhliðum og kemur með
QHD-skjá, 16 MP myndavél
og Octacore Snapdragon
808 örgjörva.

Samsung A5

Stór og flottur 5"
skjár, 2 GB vinnsluminni og fjögurra
kjarna Snapdragon
410 örgjörvi.
Kemur með 16 GB
geymsluplássi sem
hægt er að stækka
með allt að 64 GB
minniskorti.

iPhone 6S

Nýi iPhone síminn er að
lenda. Mesti munurinn
frá iPhone 6 liggur í því
hvað hann er ótrúlega hraðvirkur auk
þess sem skjárinn á
honum er þróaður með
meira snertinæmi fyrir
skemmtilegar nýjungar
í iOS 9 stýrikerfinu.

HTC Desire 510

Hinn fullkomni sími fyrir börnin. 4,7" skjár og fjögurra kjarna
örgjörvi, 8 GB geymslupláss sem hægt er að stækka með
MicroSD korti upp í allt að 128 GB.

HTC One M9

20 MP myndavél með Sapphire linsugleri sem skilar fullkomnum ljósmyndum úr símanum. Öflugur Snapdragon
810 Octacore örgjörvi og 3 GB vinnsluminni til að tryggja
ofurhraðar aðgerðir.
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Helst alltaf með símann á sér
Snjallsíminn er gjarnan límdur við hendurnar á okkur daginn út og inn og margir mega ekki til þess hugsa að vera án símans
lengur en nokkrar mínútur. En hvað erum við að gera í símanum annað en hringjast á?

Edda María HEiMiSdóttir

Viktoría kjartanSdóttir

rúnar BrEki

MagnúS Örn óMarSSon

Hvernig snjallsíma átt þú?
iPhone 6.
Hvernig notarðu símann?
Ég nota hann mest á samskiptamiðlunum og til að taka myndir.
Hvaða öpp notarðu mest?
Instagram, Snapchat og Facebook.
Endurnýjarðu símann oft?
Ég endurnýja símann kannski á tveggja
ára fresti.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ég er reyndar með app sem segir mér
hvað ég eyði miklum tíma í símanum.
Þetta eru yfirleitt fimm tímar á dag,
stundum sex.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Ég myndi segja að það væri frekar mikið
mál. Ég vil helst alltaf hafa hann á mér.

Hvernig snjallsíma átt þú?
iPhone 5S.
Hvernig notarðu símann?
Mest til að fara á Instagram og Snapchat og
stundum þegar ég er að læra, til að fletta
upp í orðabókum og afla mér upplýsinga.
Hvaða öpp notarðu mest?
Instagram, Snapchat og Messenger.
Endurnýjarðu símann oft?
Nei, þetta er fyrsti snjallsíminn minn og
ég keypti hann þegar hann kom út.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ég veit ekki hversu mörgum klukkutímum. Ég veit bara að ég eyði allt of miklum tíma í símanum.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Mér finnst það bara frekar næs. Þá tala
ég við fólk.

Hvernig snjallsíma átt þú?
Samsung Galaxy S5.
Hvernig notarðu símann?
Ég nota hann mest til að fara á Facebook.
Hvaða öpp notarðu mest?
Facebook-appið, Snapchat og Google
Cloud.
Endurnýjarðu símann oft?
Ég er búinn að eiga þennan í ár og símann þar á undan átti ég líka í ár. Ætli ég
sé ekki að endurnýja símann árlega.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ekkert svo miklum, ég dett inn og út.
Samanlagt gæti það náð klukkutíma.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Það væri stórmál enda gleymi ég honum
aldrei. Þetta er dýrt tæki og ég vil hafa
hann á mér.

Hvernig snjallsíma átt þú?
Samsung Galaxy J 5.
Hvernig notarðu símann?
Ég fer á Facebook, spila tölvuleiki og
hringi líka í fólk.
Hvaða öpp notarðu mest?
Facebook, Snapchat og Messenger.
Endurnýjarðu símann oft?
Ég er nýbúinn að fá símann, keypti hann
fyrir tveimur dögum. Gamli var bilaður en ég var búinn að eiga hann í tvö ár.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ég veit það ekki, kannski tveimur tímum
í það heila.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Það væri svakalegt. Ég gæti ekki lifað
daginn af. Ég þarf alltaf að vera að kíkja
á hann, á fimm mínútna fresti.

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði

FÁRÁNLEGA
TUR PAKKI
FLOTTUR
Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. Spennandi íslenskir og
erlendir þættir, kvikmyndir og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur
internet, heimasíma, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.*

FÁÐU ÞÉR

Með því að greiða 1.990 kr. aukalega
færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.

ÁSKRIFT
á 365.is

SKEMMTIPAKKINN
Aðeins 310 kr. á dag
*20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma. Nánari upplýsingar á 365.is

365.is
Sími 1817

KyNNiNg − auglýsiNg
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Bæði spjallsími og snjallsími

Klassískt símaútlit einkennir nýja LG Easy Smart símann sem er samlokusími. Hann er frábært símtæki fyrir þá sem vilja upplifa
gömlu góðu þægindin, áþreifanleikann og hefðbundna takka án þess þó að missa af snjallsímavæðingunni.

N

ú hefur LG dregið fram
k l a s sí s k a sí m aút l itið sem margir þekkja
en sett þó í nútímalegan búning. LG Easy Smart er hybridsamlokusími með „venjulegum“ tökkum, 3,2" snertiskjá
og útgáfu 5.1 af Android-stýrikerfinu. Sem sagt, einfaldur en
klassískur samloku-snjallsími.
Eða snjall spjallsími.
Guðni Kristjánsson, eigandi
og framkvæmdastjóri Actus
ehf., segir sumum símaeigendum þykja óneitanlega þægilegt að hafa áþreifanleikann
með takkana að fingrum sér
og hafa þannig tök á að framkvæma einföldustu aðgerðir.
„En þó án þess að tapa þægindunum og aðgenginu sem
Android býður upp á. Notkun á öppum, samfélagsmiðlar og önnur stafræn samskipti
eru nú möguleg fyrir einstaklinga sem til þessa hafa ekki
haft tök á að nýta sér snjallsímatæknina.“

„Á skjánum eru færri öpp og
minna kaos. Takkaborðið sjálft, þ.e.
áþreifanlegu takkarnir, eru með
hefðbundnu sniði að viðbættum
fimm hnöppum sem eru skilgreindir fyrir ákveðnar aðgerðir,”
segir Guðni Kristjánsson, eigandi og
framkvæmdastjóri Actus ehf.

Hefðbundnir takkar
Með einfaldri viðmótshönnun er aðgengi mun auðveldara en almennt á snjallsímum
að sögn Guðna. „Á skjánum
eru færri öpp og minna kaos.
Takkaborðið sjálft, þ.e. áþreifa nleg u ta k ka rnir, er u með
hefðbundnu sniði að viðbættum fimm hnöppum sem eru
skilgreindir fyrir ákveðnar aðgerðir, t.d. fyrir myndavélina,
símaskrána, tölvupóstinn o.fl.
Auk þess er sérstakur hnappur fyrir neyðarskilaboð. Þegar
ýtt er á hnappinn hringir hann
í f yrir fram skilgreint númer
ásamt því að senda skilaboð
um staðsetningu.“
Helstu eiginleikar snjallsímans eru 3,2" skjástærð, Quad-

MYND/VILHELM

Búið er að draga fram klassíska símaútlitið sem margir þekkja.

core Snapdragon örgjörvi, 4G,
WiFi, Bluetooth, 3MP myndavél, 1 GB í innra minni og 4 GB
geymslupláss með möguleika
á stækkun upp í 32GB. „Þetta

er frábært tæki f yrir þá sem
vilja upplifa gömlu þægindin og áþreifanleikann án þess
að missa af snjallsímavæðingunni.“

Nýr og glæsilegur Nexus 5X sími
Á næstu dögum kemur Nexus 5X í verslanir sem er sjöundi Nexus-snjallsíminn sem Google setur á markað og sá þriðji sem er
framleiddur af LG. Nexus 5X er hæfilega stór sími með frábærri myndavél, glæsilegri hönnun og á mjög góðu verði miðað við gæði.

Á

næstu dögum kemur Nexus
5X í verslanir á Íslandi. Þetta
er sjöundi Nexus-snjallsíminn sem Google setur á markað og
sá þriðji sem er framleiddur af LG.
Sem er ekki að ástæðulausu þar sem
Google hefur hrósað LG fyrir frábært samstarf og gæði í allri framleiðslu. „Nexus 5X er heldur enginn
eftirbátur forvera sinna og kemur
stútfullur af góðum eiginleikum
sem tækniupplýstir sækja mikið í.
Fyrir hönnuði og framleiðendur forrita eða annars sem tengist Android er Nexus eftirsóttur kostur. Enda
kemur hann á markað án aðkomu
eða viðbóta framleiðanda, uppsettra
forritum eða annars sem framleiðendur leggja til.“
Google gerir vissulega vel við notendur sína og tryggir reglulega uppfærslu á stýrikerfinu. „Sem er gríðarlegur kostur fyrir þá sem eru að
smíða forritin inn í Android-umhverfið og þurfa að vera vel með á

nótunum. Sem er einmitt tilfellið
með Nexus 5X. Hann kemur úr kassanum með allra nýjasta stýrikerfið,
Android 6.0 – Marshmallow –uppsett.“

Fljótir að tileinka sér tæknina
Guðni hjá Actus ehf. segir Nexussnjallsímana ekki ólíka Formúlu 1
þegar kemur að því að tileinka sér
tæknina sem verður svo að veruleika
hjá öðrum seinna meir. „Nú kynnir Google, í nafni Nexus 5X, til leiks
nýtt tengi fyrir hleðslutækin sem
leysir micro USB af hólmi. Nýja tengið gengur undir nafninu USB Type-C
og er samhverft (e. reversable) að því
leyti að nú skiptir ekki máli hvernig tengið snýr. Það passar alltaf. Auk
þess sem gagnaf lutningur verður
mun hraðari og hleðsla hraðari. Þessi
eiginleiki mega notendur Android almennt búast við að verði að veruleika
með flest ef ekki öll Android-tæki í
framtíðinni.“

Stílhrein hönnun
Nexus 5X er hæfilega stór snjallsími
að sögn Guðna með 5,2" 1920x1080
(423 ppi) full HD skjá. Myndavélin er frábær eða 12,3 megapixlar,
sú besta í Nexus símum til þessa,
og er 5 megapixlar að framan. Síminn kemur með 64-bit Hexa-Core
Snapdragon 808 örgjörva og stórri
2.700mAh rafhlöðu.
„Hönnunin er stílhrein og einföld. Að hætti LG er bakhliðin nýtt
og hefur fingrafara skanna nú verið
komið þar fyrir undir myndavélinni. Með símann í lófanum er
engin aukahreyfing eða aðgerð til
að opna símann. Bara nóg að leggja
fingurinn á skannann og opna. Einfalt aðgengi og aukið öryggi. Fyrir
áhugasama er verðið á svona snjallsíma með því betra sem finnst hér á
landi og má reikna með að hann sé
fáanlegur í verslunum á 80.000 kr.
og í boði hjá helstu söluaðilum um
land allt.“
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Apple græðir enn

Mengun Mæld
Með síMa?
Ný tækni sem greinir óheilnæmt magn niturdíoxíðs gæti
hjálpað þeim sem hafa viðkvæm
öndunarfæri.
Heilbrigðiskostnaður vegna
loftmengunar hefur hækkað
mikið í borgum heimsins
undanfarin ár og mörg dauðsföll
má rekja til mengunar. Niturdíoxíð er eitt af þeim hættulegu
efnum sem finna má í mengunarskýjum sem oft myndast í
stórborgum þar sem mengun
er mikil. Um 80 prósent af
niturdíoxíði í borgum verður til
vegna útblásturs frá bifreiðum.
Ástralski vísindamaðurinn
Kourosh Kalantar-zadeh hefur
unnið að því að þróa tækni sem
getur metið magn niturdíoxíðs
í lofti. Hann fékk áhuga á viðfangsefninu þegar kona hans
var greind með hættulegan
sjúkdóm á meðgöngu sem talið
er að niturdíoxíð geti átt þátt í
að orsaka.

Í sumum úthverfum Melbourne er magn niturdíoxíðs
mjög hátt og umferðarteppur
algengar, en þar sat eiginkona
vísindamannsins oft föst í eitruðum reykjarmekki.
Kalantar-zadeh var ósáttur
við þá nema sem til voru á
markaðnum og leitaði að
öðrum efnum sem gætu numið
niturdíoxíð betur. Svarið fann
hann hjá samstarfsfélaga við
kínverskan vísindaháskóla sem
benti á efnið tindísúlfíð. Hann
segir litarefnið, sem oftast er
notað í lakk, töfrum líkast, og
nemi magn eiturefnisins á mun
betri hátt en áður hefur þekkst.
Kalantar-zadeh ákvað að
opinbera rannsóknir sínar í vísindatímaritinu ACS Nano í þeirri
von að aðrir taki við keflinu
og noti niðurstöðurnar til að
framleiða nema til að mæla loftmengun. Þá vonast hann til þess
að nemarnir verði byggðir inn í
snjallsíma í framtíðinni. Þannig
gæti hinn almenni borgari orðið
meðvitaður um hreinleika þess
lofts sem hann andar að sér. Þar
sem tindísúlfíð er ódýrt efni ætti
framleiðsla nemanna að geta
orðið ódýr að hans mati.

Apple-fyrirtækið hefur kynnt nýjar tölur
um vöxt fyrirtækisins. Heildartekjur á
síðasta ársfjórðungi reyndust vera 51,5
milljarðar Bandaríkjadala. Sérfræðingar
höfðu búist við sölu upp á 51,1 milljarð.
Hagnaður fyrirtækisins vex því enn.
Sala á iPhone skiptir mestu um tekjur
fyrirtækisins. Sérstaklega mikil eftirspurn
er eftir iPhone í Kína og er vaxandi sala
þar í landi.
Árið 2015 virðist ætla að verða afar
farsælt hjá Apple. Greint er frá því að
Apple hafi selt yfir 48 milljónir iPhonesíma á síðasta ársfjórðungi og er gert

ráð fyrir áframhaldandi aukningu út árið,
sérstaklega í kringum jólin. Apple-tæki
eru vinsæl til jólagjafa um allan heim.
Þá eru margir sem endurnýja síma
sína í hvert sinn sem ný útgáfa iPhone
kemur á markað. Einnig hefur orðið
mikil aukning í sölu á Mac-tölvum
undanfarið. Tekjur af þjónustu hafa
sömuleiðis orðið meiri en spár gerðu
ráð fyrir.
Talað er um besta árið í sögu Apple.
Þó seldust um 20% færri iPad-spjaldtölvur en á sama tíma í fyrra. Miklar tekjur
koma inn í gegnum AppStore og iTunes.

