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VIEDTĀLRUNIS - VAI JUMS TO VAJAG?
Digitālā atstumtība izraisa ierobežotu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu — to var izraisīt gan ierobežota
piekļuve iekārtām, gan nespēja izmantot tehnoloģisko progresu. Šis izslēgšanas veids galvenokārt
attiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuru profesionālā darbība sakrita ar laiku, kad datori un
tehnoloģijas vēl nebija tik izplatīts līdzeklis darbā un komunikācijā.

Tehnoloģiju attīstības rezultātā daudzi sociālās dzīves aspekti un formas tiek pārnesti uz digitālo telpu.
No vienas puses, jaunākās tehnoloģijas ļauj uzturēt kontaktus starp cilvēkiem, tādējādi tuvinot viņus
viens otram, un, no otras puses, tās palielina digitālās paaudzes plaisu. Pašlaik piekļuve internetam ir ne
tikai atvieglojums, bet arī nosacījums pilnīgai līdzdalībai sociālajā, kultūras un profesionālajā dzīvē.

Galvenā problēma jaunāko tehnoloģiju izmantošanā ikdienas dzīvē ir pareiza displeja ierīce - lielākajai
daļai cilvēku viedtālrunis ir labākā pieejamā izvēle. Dinamiski attīstošās modernās tehnoloģijas nevar
ielikt stingros rāmjos kā ceļveži vai apkopojumi - šis saturs ātri mainās un kļūst novecojis daudzo
izmaiņu un uzlabojumu dēļ, kas ieviesti gandrīz katru dienu. Šāda situācija padara neiespējamu,
piemēram, izveidot mācību grāmatu, kuru mēs varēsim izmantot iesācēju viedtālruņu lietotājiem, bet ir
daži vispārīgi noteikumi, kas atvieglos šīs ierīces “pieradināšanu”, it īpaši iesācējiem.

VIEDTĀLRUNIS - VAIRĀK NEKĀ TĀLRUNIS
Daudzi vecāka gadagājuma cilvēki droši vien domā, kāpēc viņiem ir nepieciešami “viedie tālruņi”, jo
viņiem ir tālrunis, no kura viņi var veikt visus vajadzīgos zvanus un pat nosūtīt īsziņas. Tie jau tiek
izmantoti pareizai funkcionēšanai, portatīvajiem telefoniem, tāpēc neredz iemeslu to mainīt.

Viedtālrunis ir daudz vairāk nekā mobilais tālrunis - tas drīzāk ir mini dators, kas, izņemot
acīmredzamās funkcijas, kādas ir parastajiem tālruņiem (zvani, fotoattēli, īsziņas), piedāvā daudz
vairāk, īpaši, ja tas ir savienots ar tīklu. Izmantojot viedtālruni, mēs varam, piemēram, lasīt jaunākās
ziņas, skatīties filmas, mācīties valodas un lasīt grāmatas vai pat veikt maksājumu veikalā. Turklāt tā ir
portatīva ierīce, kurā vienīgais lietošanas nosacījums ir... uzlādēts akumulators. Protams, vairumā
gadījumu būs nepieciešama arī interneta piekļuve.
Šobrīd tirgū ir divi galvenie viedtālruņu veidi - lielākā daļa no tiem darbojas Google Android
operētājsistēmā, mazāka daļa no tiem izmanto Apple IOS programmatūru. Visiem viedtālruņiem ir liels
skārienekrāns, kas aptver gandrīz visu ierīces priekšējo virsmu, poga “on and off” (atkarībā no modeļa -
parasti atrodas ierīces sānos), kā arī, pogas skaļuma regulēšanai.
Tālāk ir sniegti daži noderīgi padomi viedtālruņa lietotājiem:



1. Ja jums ir viedtālrunis, tad ieteicams iegādāties aizsargplēvi vai aizsargstiklu, kas pasargās gan
ekrānu, gan kameru no skrāpējumiem, kā arī vāciņu, kas kritiena gadījumā neļaus ierīcei salūzt. Šāda
veida bojājumu labošana var izmaksāt dārgi, un bieži vien cena ir pat puse no ierīces vērtības. Arī tad,
ja ierīcei ir ūdens bojājumi, reparācija var būt ļoti dārga, lai gan tagad uzņēmumi piedāvā
ūdensizturīgus tālruņus. Iegādājoties viedtālruni, bieži var iegādāties papildu apdrošināšanu, kas sedz
sasistu displeju, ūdens bojājumu vai zādzību.

2. Daudziem vecāka gadagājuma cilvēkiem, lietojot viedtālruņus, rodas problēmas, jo ir mazi, slikti
redzami burti un cipari, ja tas attiecas arī uz jums - ievadiet ierīces iestatījumus un mainiet fonta
lielumu. Fonta redzamība palielinās arī tad, ja maināt displeja spilgtumu — esiet piesardzīgs, jo tad
akumulators izlādēsies ātrāk. Iestatījumu izvēlnē var pielāgot arī citus ierīces parametrus, piemēram,
skaņu, ekrāna fonu utt.

3. Kad ievieto SIM karti, viedtālrunis varēs piekļūt mobilajam tīklam. SIM karti saņemsiet pēc līguma
parakstīšanas ar operatoru. Varat iegādāties arī priekšapmaksas karti, šādā gadījumā to
noepieciešams reģistrēt (vislabāk to darīt pie pārdevēja uzreiz pēc pirkuma veikšanas). Ņemiet vērā,
ka ir vairāki SIM karšu izmēri, ja ierīce nodrošina nestandarta kartes izmēru, iespējams, ka ir jāizmanto
adapteris vai “jāpiegriež” karte, lai iegūtu pareizos izmērus.

4. Katrs viedtālrunis ir aprīkots ar akumulatoru, kas atrodas ierīces aizmugurē - vecākos modeļos bija
iespējams izņemt akumulatoru pats, savukārt jaunajos modeļos to var darīt tikai sertificētu servisa
centru darbinieki.

NETIEC APMUĻĶOTS - GALVENIE DROŠĪBAS
LIKUMI

Drošības pamats gan viedtālruņos, gan citās ierīcēs ir atbilstošā antivīrusu programma un regulāri
sistēmas atjauninājumi - nekad neignorējiet antivīrusu brīdinājumus vai paziņojumus par sistēmas
atjauninājumiem.

Medijos ir informācija par to, cik bīstams ir internets - par virtuālo noziedzību, hakeriem, vīrusiem,
identitātes zādzībām utt. Daži no šiem stindzinošajiem stāstiem ir patiesi un var efektīvi liegt daudziem
cilvēkiem izmantot internetu. Tiešsaistē jūs neesat pilnībā pasargāti, toties Jums tikai nedaudz jāzina
par briesmām un jāievēro daži drošības noteikumi, lai novērstu bīstamas situācijas.



Izveidot drošu paroli — šāda parole ir vismaz 8 rakstzīmes gara, tajā ir cipari un lielie un mazie burti.
Neizmantojiet parolē savus dzimtos vārdus, mājdzīvnieku vārdus vai adreses. Nedodiet savu paroli
nevienam, nekad nesūtiet to pa e-pastu, izmantojiet dažādas paroles dažādām vietnēm.

Neatveriet pielikumus un saites e-pasta ziņojumos no nezināmām adresēm, īpaši, ja tajos ir
spiediens rīkoties ātri, negaidīti paaugstinājumi vai ārkārtīgi vilinoši piedāvājumi (piem., bezmaksas
kino biļetes).

Nesniedziet personiskus datus, paroles, adreses un kontu numurus tiešsaistē.

Izvairieties no pieslēgšanās Wi-Fi ārpus mājām, publiskās vietās - šādi tīkli var nebūt aizsargāti pret
hakeru uzbrukumiem, ja jums jau ir izveidots savienojums ar šādu tīklu, neapmeklējiet “svarīgas”
tīmekļa vietnes, piemēram, bankas tīmekļa vietni.

Aizsargājiet savu konfidencialitāti — pievērsiet uzmanību tam, ko publicējat tīmeklī, mainiet profila
iestatījumus, lai svešinieki nevarētu redzēt jūsu ziņas.

Aizsargāt ierīci — lai atbloķētu, iestatiet PIN, paroli vai modeli. Neuzstādiet slikti novērtētas
lietojumprogramma. Ja programmas vairs nelietojat, nekavējoties tās izdzēsiet.




