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Што е умен телефон?
Компјутерите се со разни облици и големини. Овде зборуваме за умниот
телефон (smartphone) – компјутер кој праќа и прима телефонски повици.
Модерниот умен телефон е компјутер што можете да го носите во џебот. Тој не
служи само за телефонски разговори, туку и за „сурфање” на интернет, играње
игри, водење видео разговори со други луѓе, слушање музика, плаќање на
сметки и уште многу други нешта.

Делови на умниот телефон
Умниот телефон има многу исти делови со
таблетот.
Главните делови на умниот телефон се:
• Touchscreen (екран на допир). Екранот зафаќа
најголем дел од предниот дел на телефонот.
Тој покажува што се случува на телефонот и
Ова е умен телефон
ви овозможува да го контролирате телефонот.
За движења со прстите заради контрола на
екранот, погледнете го листот со совети за
таблети.
• Home. Ова копче е веднаш под екранот. Кога ќе го притиснете, тоа ве враќа
на главната страница (main page) на телефонот.
• Камери. Веднаш над екранот има мала камера која се користи за видео
разговори и снимање на фотографии на себеси (‘selfies’). На задната страна на
телефонот има друга камера која се користи за снимање други фотографии.
• Копчиња за звук и вклучување/исклучување. Тие се сместени од страните на
телефонот.

Телефонски сервиси
За да користите умен телефон, треба да се претплатите на мобилен сервис. За
тоа се плаќа еднаш месечно, а ќе имате ограничен број телефонски повици и
ограничено „сурфање” на интернет.
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Телефонски повици
За да повикате некого со умен телефон, треба на екранот
да ја допрете сликичката на телефонска слушалка. Потоа
можете да повикате некого:
• Пишувајќи го бројот на екранот, со помош на тастатурата
(keypad), или
• Одбирајќи го во вашата листа на контакти името на лицето
што го повикувате.

Како се полни умен телефон
Исто како таблетите и лаптопите, умните телефони работат
на батерии. Колку батеријата е полна можете да видите
на сликичката на батерија во најгорниот дел на екранот.
Сликичката личи на батерија.
Ако батеријата е речиси празна, можете да ја наполните ако
телефонот го приклучите на струја во ѕиден прекинувач или
во десктоп или лаптоп компјутер.

Споредба на апаратите

Допрете ја
сликичката
на телефонска
слушалка на
екранот

Откако сте виделе десктоп, лаптоп, таблет и умен телефон, кои се сличностите и
разликите?
• Десктоп компјутерите се големи компјутери што треба да бидат вклучени во
струја и се дизајнирани да бидат на едно место.
• Лаптоп компјутерите се доволно мали за да може да се носат и може да
работат на батерии.
• Таблетите се уште помали од лаптопите, приближно големи како книга. Тие
исто така работат на батерии.
• Умните телефони се доволно мали за да се носат во џеб и може да се користат
за телефонски разговори.
Што мислите, кој од нив најмногу ви одговара?

Време за „сурфање”
Иако не е само телефон, умниот телефон сега има многу заеднички нешта со
таблетите, лаптопите и десктоп компјутерите. На нив може да се работи со
програми, па дури и да се „сурфа“ на интернет!
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