SEENIORID
DIGIMAAILMAS

NUTITELEFON – ON SEDA VAJA ?
Vähene uute tehnoloogiate kasutamine on digitaalse tõrjutuse tulemus, mis võib olla tingitud nii
piiratud võimalustest kasutada vastavaid seadmeid kui ka tehnoloogilisest oskamatusest. Seda liiki
tõrjutust esineb peamiselt vanemate inimeste hulgas, kelle professionaalne tegevus jäi aega, kus
arvutid ja tehnoloogia polnud peamine töö- ja suhtlusviis.
Tehnoloogia areng on viinud paljude ühiskondliku elu aspektide ja vormide üleviimiseni digitaalsesse
ruumi. Ühest küljest võimaldavad uusimad tehnoloogiad inimestel kontakti hoida ja muudab nad
lähedasemaks, teisalt suurendab see digitaalset põlvkondade lõhet. Praegu ei ole juurdepääs
Internetile mitte ainult võimalus, vaid ka eeltingimus osalemiseks ühiskondlikus, kultuuri- ja tööelus.
Uusimate tehnoloogiate igapäevaelus kasutamise võtmeküsimus on õige seadme olemasolu - valdava
enamiku inimeste jaoks on nutitelefon parim saadaolev valik. Dünaamiliselt arenevaid kaasaegseid
tehnoloogiaid ei saa panna jäika raamistikku nagu juhendid või kogumikud – selle sisu muutub kiiresti
ja vananeb arvukate muudatuste ja täiustuste tõttu, mida tehakse peaaegu iga päev. Selline olukord
muudab võimatuks näiteks õpiku loomise, mida saaks kasutada algajad nutitelefonide kasutajad, kuid
on olemas mõned üldreeglid, mis lihtsustavad seadme "taltsutamist".

NUTITELEFON – ROHKEMAT KUI TELEFON
Paljud vanemad inimesed mõtlevad ilmselt, miks neil on vaja „nutitelefone“, neil on ju telefon, millega
nad saavad helistada ja isegi tekstisõnumeid saata. Nad on juba harjunud korralikult toimivate
kaasaskantavate telefonidega, nii et nad ei näe põhjust seda muuta.
Nutitelefon on palju enamat kui mobiiltelefon, see on nagu miniarvuti, mis lisaks tavalistele telefoni
funktsioonidele (kõned, fotod, tekstisõnumid) pakub palju enamat, eriti kui see on võrku ühendatud.
Nutitelefoni kasutades saame näiteks poes lugeda viimaseid uudiseid, vaadata filme, õppida keeli ja
lugeda raamatuid või isegi makseid sooritada. Lisaks on tegemist kaasaskantava seadmega, mille
kasutamise ainus tingimus on ... laetud aku. Loomulikult vajate enamikul juhtudel ka juurdepääsu
Internetile.
Praegu on turul kahte peamist tüüpi nutitelefone, millest enamikul töötab Google'i Android
operatsioonisüsteem, väiksem osa kasutab Apple'i IOS tarkvara. Kõigil nutitelefonidel on suur
puutetundlik ekraan, mis katab peaaegu kogu seadme esipinna, sisse- ja väljalülitusnupp (olenevalt
mudelist , kuid tavaliselt seadme küljel), samuti helitugevuse reguleerimise nupud.
Siin on mõned kasulikud näpunäited algajale nutitelefoni kasutajale:

1.Kui teil on nutitelefon, on mõttekas osta kaitsekile või karastatud klaas, mis kaitseb nii ekraani kui
kaamerat kriimustuste eest, samuti ümbris, mis hoiab kukkumise korral ära seadme purunemise. Seda
tüüpi kahjustuste parandamine võib olla kulukas ja sageli on hind isegi pool seadme väärtusest. Sama
ka seadme veekahjustuste korral, remont võib olla väga kulukas-kuigi ettevõtted pakuvad nüüd ka
veekindlaid telefone. Nutitelefoni ostes saate sageli osta lisakindlustuse, mis katab katkise ekraani,
veekahjustused või varguse.
2.Paljudel vanematel inimestel on nutitelefonide kasutamisel probleeme väikeste, halvasti nähtavate
fontidega. Kui see kehtib ka teie kohta, minge seadme seadetesse ja muutke fondi suurust. Fondi
nähtavus paraneb ka ekraani heleduse tõstmisel - olge ettevaatlik, sest siis tühjeneb aku kiiremini.
Seadete menüüs saate oma vajadustele kohandada ka muid seadme parameetreid, nagu heli, ekraani
taustapilt jne.
3.Nutitelefon saab juurdepääsu mobiilivõrgule, kui sisestatakse SIM -kaart. SIM -kaardi saate pärast
operaatoriga lepingu sõlmimist või ostes ettemakstud kaardi, mille puhul ärge unustage seda
registreerida (kõige parem on seda teha kohe müüja juures pärast ostmist). Pange tähele, et SIMkaarte on mitmes suuruses. Kui teie seade toetab mittestandardset kaardi suurust, peate õige
suuruse saamiseks kasutama adapterit või SIM kaarti "murdma".
4.Igal nutitelefonil on olemas aku, mis asub seadme tagaküljel - vanematel mudelitel oli võimalik see
ise eemaldada, samas kui uutel mudelitel saavad akut eemaldada ainult tehnikud.

ÄRA LASE END LOLLITADA - PÕHILISED
OHUTUSREEGLID
Meedias on palju juttu sellest, kui ohtlik on Internet - virtuaalne kuritegevus, häkkerid, viirused,
identiteedivargused ja palju muud. Mõned neist hirmutavatest lugudest on tõesed ja võivad edukalt
takistada paljusid inimesi Internetti kasutamast. Te ei ole veebis täiesti turvaline, nagu ka tänaval, kuid
siiski lahkute koduseinte vahelt. Ohtlike olukordade vältimiseks on vaja vaid teadmisi ohtudest ja
mõningate ohutusreeglite järgimist.
Allpool leiate neist kõige olulisemad.
Nii nutitelefonide kui ka muude seadmete kaitse aluseks on sobiv viirusetõrje programm ja
regulaarsed süsteemivärskendused - ärge kunagi eirake viirusetõrje hoiatusega märguandeid
süsteemi värskenduste kohta.

Looge turvaline parool, mis on vähemalt 8 tähemärki pikk, sisaldab numbreid ning suuri ja
väiketähti. Ärge kasutage paroolis oma perekonnanimesid, lemmikloomade nimesid ega aadresse.
Ärge andke oma parooli kellelegi, ärge kunagi saatke seda e-postiga ja kasutage erinevate
veebilehtede jaoks erinevaid paroole.
Ärge avage tundmatutelt aadressidelt saadetud meilisõnumite manuseid ja linke, eriti kui need
sisaldavad survet kiireks tegutsemiseks, ootamatuid tutvustusi või äärmiselt atraktiivseid
sündmusi (nt tasuta kinopiletid).
Ärge avaldage veebis isiklikke andmeid, paroole, aadresse ega kontonumbreid.
Vältige WiFi -ühenduse loomist väljaspool kodu, avalikes kohtades - sellised võrgud ei pruugi olla
häkkerirünnakute eest kaitstud. Kui olete sellise võrguga juba ühenduse loonud, ärge külastage
olulisi veebisaite, nt internetipanka.
Kaitske oma privaatsust - pöörake tähelepanu sellele, mida veebi postitate, muutke oma profiili
seadeid, et võõrad inimesed teie postitusi ei näeks.
Kaitske oma seadet - määrake avamiseks PIN -kood, parool või muster. Ärge installige halva
hinnanguga rakendusi. Kui te rakendust enam ei kasuta eemaldage see telefonist.

