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1. История и развитие на смартфоните 
 
Преди повече от век едва ли някой се е съмнявал в това, че човек може да създаде 

уникална сметачна машина след като още през 17 в. Блез Паскал загатва за нея със своето 
изобретение. След създаването на QWERTY подредбата върху пишещите машини, първия 
телефон, първият фотоапарат, идва ред и на тази чудата машина, наречена компютър. 
Днес тя е неизменна част от нашето ежедневие и без нея животът на милиарди по света би 
бил немислим. От момента на създаване на първия компютър до създаването на първият 
смартфон минават десетилетия. Десетилетия на икономически и технологичен прогрес, 
благодарение на който се заражда идеята за устройство, съчетаващо в себе си както 
функционалността на телефон, така и на персонален компютър. За първи път 
концептуалната идея за такова устройство се заражда през 1973 г., а 21 години след това 
(1994 г.) IBM пускат своето изобретение, наречено Simon в серийно производство. За 
половин година са продадени около 50 000 броя, но все още не може да става и дума за 
„смартфон”, а просто за персонален комуникатор. След 3 години на затишие през 1997 г. 
освен, че за първи път влиза в употреба думата „смартфон”, е и обявена една от първите 
операционни системи за „умни телефони” – Симбиан, която в последствие ще се превърне 
и в най-популярната такава. Първият смартфон е прототипът Ericsson GS 88 "Penelope".      
Той поставя началото на ерата на „уминиците”. С времето телефоните променят своя 
дизайн и размери. Зараждат се нови „забравени” функции и екстри, които биха били 
полезни за потребителя. Една по една започват да „никнат” и нови операционни системи, 
а благодарение на тях и мобилният софтуер също. Заедно с тях се развиват и мобилните 
оператори, които без наличието на такива устройства нямаше да реализират такива 
приходи. Началото на новия век бележи и началото на масовото производство на 
смартфони. Вече доста компании проявяват интерес към тези джаджи, а хората все повече 
и повече желаят да държат нещо толкова функционално и „умно” само в своята длан. 
Blackberry, Nokia и Ericsson са първите, които пускат своите версии на смартфоните си. 
Най-честите потребители на тези устройства по онова време са банкерите, 
предприемачите, хората, занимаващи се с ценни книжа - общо взето хора, за които 
бързото и лесно общуване, пращане на кратки, мигновени съобщения и и-мейли е от 
огромно значение. За обикновения потребител все още смартфоните нямат особено 
голямо приложение, поради своята ограниченост откъм функции. През Април 2005 г. 
Нокия решават да променят статуквото като представят своята нова продуктова гама от 
смартфони с мултимедийна насоченост -  N-серията. След време тя се превръща и в 
главната такава за компанията, тъй като съотношението на качеството и функциите е 
изравнено. За разлика от Sony Ericsson, които няколко години преди това пускат своята P-
серия (съкратено от PDA), Nokia се стремят да популяризират смартфоните сред всички, 
дори и сред тийнейджърите и да възвърнат тяхното доверие към тези устройства. През 
2003 г. финландците пускат ново устройство – смесица между смартфон и игрална 
конзола, което обаче е обявено от критиците за пълен провал. Nokia продават едва 5 000 
бройки в САЩ и 800 във Великобритания през първите две седмици. Данни, тотално 
развалящи плановете на Nokia, които предвиждат продажбата на 400 000 бройки по цял 
свят през същия период от време. Въпреки това доста производители на сматфони и 
обикновени телефони черпят богат опит от финландците. Създаването на смартфон, 
включващ в себе си джобен компютър, фото-камера, офис-асистент, навигатор, дори и на 
джобен портфейл тепърва предстои. Вторият етап от развитието на „умните” телефони е 
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през 2007 година, когато Apple и HTC, в съвместна си работа с Google представят първите 
смартфони от най-новата генерация операционни системи – iOS и Android. Интересното 
тук е, че първата е „затворена” операционна система, докато втората е „отворена” такава, 
поради факта, че е базирана на Линукс ОС. Apple представят първият от гамата продукти 
iPhone, който за времето си е доста иновативно устройство. HTC и Google също 
представят своето устройство с Android – HTC Dream, заредено с последната версия на 
Android по онова време– v1,6 (Donut). По традиция Google кръщават най-новите версии на 
операционните си системи на сладкарски изделия и са по азбучен ред – Cupcake, Donut, 
Éclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Key Lime Pie. По 
същия образец Nokia също кръщават своите версии на Symbian^3 на женски имена, също 
по азбучен ред – Anna, Belle, Carla, Donna, Ema. За разлика от Ovi Store-a на Nokia, където 
мобилните приложения наброяват едва 100 000, при App Store-a на Apple и Google Play 
маркета на Google мобилните приложения са в пъти повече. Те са основната предпоставка, 
поради която повечето потребители купуват смартфони. От прости приложения за 
забавление (iBeer, Magic Wallet, iSoda) до професионални такива с медицинска, 
фотографска и навигационна насоченост.  

 
 
 
2. Влияние върху живота на хората 
 
Основни моменти: 
− Смартфоните променят начина на живот на хората и начина, по който си 

вършат работата 
− 4/10 от хората притежават смартфони 
− през 2011 са продадени над 100 милиона смартфони в сравнение с 2010, 

когато са продадени 60 милиона 
− Притежаването на смартфон се превръща в норма в живота на съвременния 

човек 
 
Операционна система: 
− Apple's IOS 
− Google's Android 
− Microsoft's Windows phone 
− Nokia's Symbian 
− RIM's BlackBerry OS 
− Embdded Linux distribution: Maemo and MeeGO 
 
 
 
 
 



 

5 

 
 
 
 
 
Социален живот: 
− Хората са социално ориентирани, затова имат нужда от информация и 

комуникация с други хора. Телекомуникационните технологии подсилват техните нужди 
− 4 от 10 човека днес притежават смартфон 
− Хората използват смартфоните за забавления и сърфиране в социалните 

мрежи 
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Честота на използване на смартфоните (Юни 2011) 
 
Образование: 
− дават възможност на студентите да са свързани с интернет и извън колежа 
− педагозите и студентите имат мобилна връзка до комуникацията и 

информацията, от която се нуждаят 
− правят електронното обучение по-лесно 
 
 
Но... 
Промяната в начина на живот на хората води до по-трудното концентриране. 
− Смартфоните унищожават способността на хората да взаимодействат 

директно с други човешки същества 
− хората не слушат приятелите си, защото са фокусирани върху екрана 
− ограничава използването на ресурси като енциклопедии и книги. 
 
Смартфоните правят хората по-продуктивни: 
- служителите имат достъп до служебните данни и извън офиса чрез имейли 
− 79% от хората използващи смартфони ги използват, за да се грижат за 

бизнеса си вместо просто като телефон 
− 34% от бизнесмените с малък бизнес използват повече смартфон отколкото 
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компютър 
− 7% от предприемачите са престанали да носят лаптопите си по време на 

бизнес срещи, те използват смартфона си. 
 
Смартфоните правят и практикуващата медицина по-ефективна: 
− чрез смартфоните комуникацията с пациенти, сестра и болничния екип е по-

бърза 
− имат много информация, литература в ръцете си 
 
Обаче: 
− служителите губят интерес в срещите 
− устната комуникация намалява 
− намалява взаимодействието между работниците 
− те могат да извършват задълженията си от офиса навсякъде 
− никога не са далеч от работата 
 
Въздействието върху потребителя: 
− през последните 2-3 години смартфоните повишават връзката на 

потребителите с интернет 
− начинът на пазаруване на потребителите се променя 
− потребителите използват приложенията на своите смартфони непрекъснато 

в своето ежедневие и по този начин си формират нови навици: за GPS, търсене на 
ресторант, търсене на най-евтината бензиностанция 

 
Въздействието върху бизнеса: 
− създаване на нови пазари и нови бизнеси: мобилни реклами, мобилен 

маркетинг и т.н. 
− създаване на нов бизнес за разработване на приложения за смартфон 
  
− изследването разкри, че смартфоните задоволяват човешката нужда от 

комуникации. Но това може да доведе до пристрастяване 
− По-трудно е да се направи разграничение между това кога технологичната 

комуникация трябва да спре и взаимодействието между хората да започне.  
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3. Как смартфоните ни правят супер хора 
 
Смартфоните разтърсиха социалния ни живот. Забравихме буквите и телефонните 

обаждания. Текстовете са съвременния начин за провеждане на разговор – възможността 
за търсене на информация през мобилния интернет за решаване на дебати относно 
различни любопитни факти. Приложенията за мобилните телефони намират всичко по 
позицията, също така ставаме супер хора, които не могат да се изгубят, поне докато имат 
уай-фай сигнал. Супермен може да лети. Телефоните, изглежда могат да ни помогнат за 
всичко. 

 
 Смартфоните като „илюзорен крайник“ 

 
 Телефонните са толкова ценни или така изглежда от изследването, при което 68% 

от нас спят с телефона зад гърба си (5000-но човешко глобално проучване, проведено от 
Qualcomm and Time). Три-четвърти от анкетираните американците казват, че е полезно да 
си свързан с технологиите. 

Майкъл Сейлър, автор на „Мобилната вълна“ и главен изпълнителен директор на 
MicroStrategy, казва че проверява телефона си за новости през минута - „Трябва да ги 
прегледам 500 или 1000 пъти на ден“. Почти нищо не може да го накара да остави 
телефона си. „Ако бях с Кралицата на Англия и тя ми адреси, за да се срещнем   най-
вероятно ще оставя телефона си за пред нея, за да не показвам неуважение.“ 

 От друга страна телефонът е необходим на Сейлър, за да поддържа връзка с 
колегите и приятелите си, които му пращат важни съобщения и новости. 

 Независимо от всички потенциални ползи,  наблюдателите на мобилната култура 
също така виждат и много негативни последици. Бъдейки свързани с всички непрекъснато 
дигитално, може да доведе в един момент до известна степен на изненадващо чувство на 
изолация и самота. 

 „Тийнейджърите, ми казват, че спят с телефоните си и когато са на училище знаят, 
че някой ги търси по вибрацията.“. Професор Шери Търкъл пише в книгата „Сами заедно: 
Защо очаквам повече от технологиите и по-малко един от друг.“ 

 „Технологиите се превърнаха в невидим крайник и той става все по-важен за всеки 
един от нас. Младите хора израстват с очакването, че трябва непрекъснато да са свързани 
с интернет : винаги и винаги да имат връзка с него.“ 

 Друг млад човек, на възраст 13 години, казал на Търкъл, че не обича да вдига 
телефона, а предпочита да пише. „Писането поддържа правилния тон във връзката, 
правилното поддържане на контрола“. За нея“ писането поставя хората не прекалено 
близо, не прекалено далеч, а на точното разстояние. Днес светът е пълен с такива хора, 
които се чувстват добре, когато са свързани с много хора, но същевременно ги държат на 
определено разстояние от тях.“ 

 
 
 
Близо 6 билиона телефони 
 
 Независимо от ефектите, приемането на мобилните технологии изглежда поема 

посоката само и единствено нагоре. Има близо 6 билиона мобилни телефони  в света през 
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2011,  в съответствие с Интернационално телекомуникационно обединение. Има 7 
билиона хора в света.  Някои от тях имат множество мобилни контакти, но технологията е 
ясно разпространена. И става все по-умна. 

 Сейлър,  оценява че 5 билиона хора ще имат смартфони през следващите 5 години, 
което ще даде връзка на хората с мобилния интернет и приложенията. Повечето 
собственици на телефони в Америка притежават смартфони. 

 Тези телефони, и тези от тях, чиито операционни системи са Apple IOS и Google 
Android, притежават „повече изчислителна памет от Apollo 11, който е завел човекът до 
Луната. 

 „В много места в света, много хора имат връзка до мобилно устройство отколкото 
до тоалетна или течащата вода, пише тя.“За милиони това е първият телефон, който са 
имали.“ 

 Гибс и други писатели цитират поразителната скорост, с която мобилните 
телефони  започват да доминират в нашия живот от десетилетието, което Мартин Купър, 
от Моторола, провежда първия мобилен разговор през 1973. 

 Отнема години за развитието на мобилните-технологии. След провеждането на 
първия мобилен разговор, мобилните телефони става все по-често явление в някои 
развити страни,  производителите започват да правят по-големи екрани и да добавят 
клавиатури, разчиствайки пътя на СМС-ите и мобилната електронна поща. 

 От 2000 г. има сензори – от GPS, които позволяват мобилно картографиране. 
Майката на всички смартфони, Apple Iphone, дебютира през 2007 с всички тези екстри. 

 От тогава, телефоните стават магазин за технологични иновации. 
 „Причината за това мобилните технологии да са уникално интересни за света днес, 

е защото представят 5 вълна на изчисляването,“ казва Сейлър. 
 
Супер силите на смартфоните 
 
 Една футуристична идея, както я нарича Гугъл, е вид дигитален рентгенов лъч или 

„Терминаторско зрение“. Използвайки технология с подсилена реалност, тази компания и 
други се надяват да наслагват слой от цифрова информация върху реалния свят. 
Виждането на Гугъл за това  са прототипни високо-технологични очила, за пример могат 
да виждат информация за човека срещу тях или за оферти за сделки докато са в 
ресторанта. 

 Друга цел е хората буквално да имат възможност да отворят вратата си или да 
плаща кафето си чрез телефона, както и да се идентифицира чрез NFC-чипове, които са 
вградени в новите смартфони. 

 Междувременно, училищата в селските части на Африка, които никога не са имали 
учебници използват смартфони като източник на информация с помощта на Пол Ким, 
главен технологичен директор на Стантфордския университет. „Знам, че те не само 
използват технологията, но те стават все по-умни с всеки изминал ден“. 

 И изследователи, включително Джордж Уайтсайд от Харвърт, се опитват да 
създадат начин за използването на мобилните телефони за доставяне на медицински 
грижи на отдалечени места от света, където хората ще трябва да ходят дни или повече, за 
да бъдат прегледани от доктор или сестра. Екипът на Уайдсайт работи върху хартиен чип, 
който може да се докосне от капка кръв и тогава да се фотографира и да изпрати 
съобщение до клиниката, която може да я анализира и да направи диагноза. 



 

10 

 Изведнъж докторите ще се сдобият със свръхчовешки способности, чрез които ще 
преглеждат пациенти, които се намират далеч от тях. 

 Новите идеи за смартфоните не винаги са възможни за осъществяване. Но през 
времето има надежда, че смартфоните ще са радикална, демократизирана сила – тъй като 
те стават все по-достъпи за всички. 

 
 
 
 
4. Използване на мобилното устройство като навигатор в 

екстремни условия 
 
Доста често ни се е случвало да се загубим на непознато място – в чужд град или 

държава. Изваждането на пътна хартиена карта и търсенето на адрес, дадена местност или 
маршрут може да отнеме много време и доста излишни нерви. Проблемите нарастват и от 
факта, че доста маршрути и пътища вече не се използват поради ремонтни дейности или 
използването на други такива с цел оптималност или по ред други причини – опасен 
участък, неблагоприятни климатични условия и други.  Включването на GPS приемника 
(без значение дали е вътрешен или външен) отнема известно време, което зависи от 
климатичните условия. Ако времето е слънчево и няма облаци модерните GPS приемници 
се свързват изключително бързо. При т.н. студен старт времето на свързване е по-
продължително, особено ако е през зимата, но не би отнело повече от 3-4 минути. Но ако 
преди времето за свързване със сателити е било доста дълго, днес времето за свързване е 4 
пъти по-късо. Но нека споменем какво представлява абревиатурата GPS – Global 
Positioning System или на български език – Система за глобално позициониране, чиято цел 
е да установи местоположението на даден обект, като също така определи неговата 
скорост. Тя функционира напълно свободно за граждански цели и дейности от 1994 г. От 
тогава насам за малък период от време започват да се произвежда навигационен хардуер и 
софтуер. В средата на миналото десетилетие пък, започват да се вграждат такива 
устройства и в мобилните апарати. Тогавашните чипове не са толкова добри, колкото тези 
създавани в момента, но могат безпроблемно да осигурят навигирането в голям непознат 
район.  

Днес почти всеки смартфон от среден клас има вграден GPS приемник. 
Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC) настоява от началото на 2019 г. 
всеки произвеждан и продават в САЩ телефон да бъде снабден с GPS приемник. Така 
освен засичането на даден чип за идентификация на потребителя (СИМ карта) според 
клетките на мобилната мрежа, ще може да бъде засичан и по GPS приемника. Това, според 
FCC, драстично би ограничило извършването и подготвянето на престъпни и/или 
терористични действия на територията на САЩ. Другата важна функция е засичането и 
идентифицирането на дадена личност според неговото местоположение. При тежки 
бедствия и аварии би била отлична алтернатива, като се има предвид, че засичането на 
даден номер според клетките на оператора отнема повече време. Използването и на двете 
би скъсило изключително много времето за определяне на местоположението на даден 
човек. Разбира се, за да може да се осъществи този проект трябва да бъдат модифицирани 
самите GPS по специален начин. Всеки приемник си има специален десет цифрен 
идентификационен номер (unit ID), точно както мобилните телефони имат IMEI код, 
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Bluetooth™ идентификационен номер или просто МАК адрес на мрежово устройство. 
Точно този ID номер трябва да бъде свързан с даденото лице, т.е. ако закупиш даден 
телефон или  GPS приемник в САЩ след 2018 г., ти трябва да се регистрираш като негов 
притежател. Това изключително много би помогнало, но разбира се доста критици 
опровергават това твърдение, като споделят, че ако този проект бъде осъществен, то за 
първи път човек няма да бъде неприкосновен относно своята лична свобода. Днес доста 
производители на мобилни устройства и софтуерни компании предлагат на потребителите 
си софтуер за проследяване и заключване на телефонът, ако той бъде откраднат. Освен 
Apple, които представят своята програма Find My iPhone за огромна част от своите 
продукти, Samsung, HTC и останалите големи производители също представят своите 
версии на тези програми, като те могат да бъдат активирани посредством интернет връзка 
и съответния браузер на устройството. Най-обширна е програмата на Samsung, която се 
казва Samsung Dive и се намира на адрес http://www.samsungdive.com/DiveMain.do. Ако 
притежаваш устройство на Samsung, което има GPS, можеш да засечеш 
местоположението му с точност до 30 метра. Разбира се тук основна роля има не GPS 
приемника, а мобилната връзка. Тя също има огромно значение при позиционирането и 
определянето на даденото местоположение, като тази функция се нарича A-GPS или на 
български „подпомогнат GPS”. Тя работи САМО и ЕДИНСТВЕНО при свързването със 
сателитите, като времето за свързване на новите телефони, с помощта на A-GPS-а е 
няколко милисекунди при топъл старт и няколко секунди при студен. Разбира се, 
времетраенето при свързване може да бъде увеличено, ако се намираш в район с ниско 
покритие. Пакетът, който се изпраща, за локализиране е няколко килобайта, но това би се 
превърнало в проблем, ако се намираш в чужбина и имаш пуснат роуминг. В България 
използването на A-GPS всеки пък взима по 0,02 лв. (Цената е таксувана според ценовото 
образуване на МТЕЛ за дадената услуга). Разбира се това е строго индивидуално за всеки 
мобилен план и цените на таксуване на операторите. Почти всяко мобилно устройство с 
GPS приемник има Assisted GPS. Но не всяко такова поддържа софтуерно ГЛОНАСС (на 
руски: ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) е руска спътникова 
радионавигационна система, подобна на американската GPS. Всяко ново устройство, 
създадено през последната година поддържа тази система. Разбира се, подобрението е 
минимално и е при свързване и „здравина” на връзката. Вече видимите сателити и тези, 
към които можеш да се „вържеш” са доста повече. В началото на тази година пък Китай 
пуснаха своя версия на GPS за обществено ползване – Бейду. Европейският проект 
„Галилео” за създаване на европейска спътникова система е все още в етап на изпълнение, 
като се очаква през 2019 г. да бъде изведен последният спътник в орбитата. Общо взето 
държавите (в това число ЕС, представен като политическо и икономическо обединение на 
държавите) с най-висок БВП, т.е. с най-развитите икономики могат да си позволят лукса 
да имат своя глобална спътникова система. Поддръжката на година на такава система 
обаче се равнява на около 400 мил. щатски долара.  

За да може човек да бъде добре упътен, той се нуждае освен от добър приемник, 
така и от добър софтуер. При всеки софтуер позиционирането е различно, като 
позиционирането може да бъде с точност както 15 метра, така и 100. Разбира се получава 
от несъвместимостта на софтуера с приемника, в това число с чипа. Така нареченият 
feedback между двете е изключително бавен и муден и данните, които потребителят 
получава са с голямо закъснение. При тези случаи е най-добре производителят на софтуер 
за навигиране да напише с кои точно устройства е съвместим или той лично да произведе 
нужния хардуер за това. Софтуерните програми и устройства са много и с различна 
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употреба – обикновени, планински, мореплавателни, авиационни. Според сайта 
openstreetmap.org, който е отворен проект за свободно разпространение и конвертиране на 
карти в различни формати, Garmin е най-големият производител в света на GPS 
приемница. TomTom, Magellan Navigation, NDrive и Navigon са другите основни „играчи” 
в този бранш. Всяка една от тези компании е създала и своя навигация за мобилен 
телефон. Към тях може да прибавим и словашката Sygic, която пък само произвежда 
мобилен софтуер. Освен тях обаче трябва да споменем Google и Nokia, които могат да 
бъдат използвани на всеки един смартфоун, стига да има мобилна връзка. Техните 
продукти – Google Maps и Nokia Maps имат изключително богата база данни. Основните 
карти са на TeleAtlas и NAVTEQ, като за различните региони покритието е различно. За 
България най-добри откъм база данни в това число POIs и покритие се считат картите на 
Garmin. След това картите на GMaps. Но Google доста напреднаха в последно време и след 
създаването на функцията Street View доста напреднаха в това отношение. За съжаление 
гласовата навигация turn-by-turn е ограничена и може да бъде използвана само и 
единствено в САЩ. За другите региони може да се ползва и офлайн карта, като Google 
сложиха кеширане на карти, т.е. теглене на дадена карта за даден регион, но в радиус не 
по-малък от 14 км. Картите разбира се не са малки – по 20 МБ са. Вариантът за гласова 
навигация извън Щатите съществува, но само за устройства с Андроид операционна 
система, като те трябва да бъдат root-нати, т.е. да бъдат придобити специални 
администраторски права върху това устройство. 

Google Maps са настина добра алтернатива за навигационен софтуер. На фигура 1са 
представени сривът на акциите на двата основни навигационни производителя – TomTom 
и Garmin, след като Google обявяват новата опция за гласово навигиране в САЩ. 

 

 
фиг. 1 
 
 Съвсем скоро обаче ще бъде възможна като опция гласовата навигация на Google и 

в редица други държави, една от които е и България. [6] Това е добра новина за всички 
собственици на смартфони и таблети.  

 Разбира се една навигационна програма не означава, че е добра ако има богата база 
данни. Много е важен софтуерният алгоритъм при изчисляване и преизчисляване на даден 
маршрут. Доста програми имат три режима за избор – бърз, оптимален и икономичен. За 
предпочитане е средният, като при него се икономисва както време, така и средства, и 
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разходи. Най-добрите доброто софтуерно преизчисляване имат TomTom, Garmin и 
Navigon. За първите се счита, че са новатори в тази област. За съжаление обаче картите на 
ТомТом за България са крайно непълни и не се препоръчва особено използването им тук. 
За Западна Европа те обаче са перфектни. Съдържат богата база от информация. При 
избор на софтуер обаче, трябва да споменем, че за всяка операционна система има 
различен софтуер. Най-много навигационен софтуер има обаче за Symbian и WM 6.5. 
Напоследък има и доста неофициални портове на програми и за Андроид. Те доста добре 
функционират. Интересното обаче е, че навигационният софтуер за смартфон е доста 
скъп. Ценообразуването е според региона в които се намира купувача, но е някъде от 
порядъка на 80 лв. до 120 лв. Има и програми, които са доста по-скъпи. Разбира се това не 
гарантира, че програмата ще тръгне, тъй като всяко устройство има различна резолюция 
на дисплея. Другият проблем си остава разходът на батерия. При пуснат GPS и постоянно 
включен екран вероятността устройството да издържи повече от 2-3 часа е доста малка. За 
това би било добър вариант да се носи зарядно за кола.  

 Днес GPS технологиите са синоним освен на голяма доза сигурност и спокойствие, 
че няма да се изгубим в големият град или държава, така и на независимост, тъй като 
всеки може да закупи свое лично устройство свободно от магазина. Но с тяхното развитие 
идват и редица противоречия, които могат да нарушат човешката лична свободия и 
неутралност. Съвсем скоро може би чипът на SIM картата ще изчезне и ще бъде заменен 
от чипът за GPS като средство за идентификация и принадлежност.  

 
 
 
 
5. Добавена (подобрена) реалност 
 
Добавена (подобрена) реалност – технология, която подобрява нашето ежедневие 
Терминът augmented reality от превод на български език буквално означава 

увеличена реалност, но по различни статии и блогове често я срещаме като разширена 
реалност, и по-рядко като подсилена реалност. Най-добрият превод на augmented reality, 
като че ли е добавена реалност. Но ние смятаме, че терминът „добавена реалност” е 
подходящ. Той е правилен, но подобрена също не звучи по-лошо. Напротив, доста добре 
описва тази технология. Дали това, което виждаме на екранът на смартфона или таблета е 
добавено или просто подобрено няма особено значение. Много често новите термини на 
технологиите не биват превеждани правилно или просто си оставят така, както е самата 
чуждица. Та нека пристъпим по същество. Какво представлява Augmented reality? Това е 
една от последните иновации в електронната индустрия. Става дума за свързване на 
компютърната графика, анимация и аудиото с реалния свят. От опита си да обясняваме, 
какво представлява augmented reality на незапознати с темата сме разработили два-три 
нагледни примера, които работят в повечето случи. Представете си, че стоите пред някоя 
известна сграда или забележителност. Когато насочите камерата на телефона си към 
сградата вие получавате най-разнообразна информация - кой и кога я е построил, работно 
време (ако да кажем сградата е музей) и пр. Друг пример би бил влизането в сайта на 
фирма, предлагаща бои за коса. Посредством augmented reality софтуер вие можете да 
смените цвета на косата си и защо не в бъдеще и прическата си, за да разгледате как ви 
стои. 



 

14 

             Малко по малко augmented reality технологиите променят живота ни или поне 
начина, по който ще виждаме света в бъдещето. Пак си представете, че този път ходите по 
улицата и носите на пръв поглед съвсем обикновени очила. Само че вашите очила са 
специални и те ви дават допълнителна информация за света, който ви заобикаля – сгради, 
обкръжение, а защо не и хора? Такива приложения започват да се появяват. Има ги за 
мобилните платформи iPhone и Android, много нови автомобили дават информация на 
водача директно на предното стъкло на автомобила и могат в бъдеще да се ползват и за 
AR.Augmented reality технологиите отиват далеч по-напред от статичните графични 
технологии като да кажем телевизията, където изображенията не се променят с 
промяната на перспективата. Дори и много напреднала, 3D технологията в киното пак 
показва статично съдържание. Интересното при някой напреднали augmented reality 
системи е, че те поставят човека в центъра, правят го актьор, камерата засича и препредава 
всяко движение, помръдване на главата или очите или промяна на перспективата. Защо 
избрахме да правим този блог? Augmented reality е неизчерпаема тема за писане, но нас ни 
интересува практическото приложение на технологиите в реалния свят. Целта на AR е, да 
разшири или увеличи представата за реалността, в която си, а не както е при виртуалната 
реалност, да замени съществуващия свят с измислен, симулиран такъв. Augmented reality 
има и ще продължава да има много приложения в реалния свят и то не само в 
развлекателния бизнес. Ще бъдат правени нови GPS устройства с AR, много нови 
мобилни приложения ще поддържат AR. Augmented reality се и ще се ползва в 
образованието, рекламния бранш и в десетки други сфери от живота. На снимката долу 
сме представили какво точно представлява AR технологията на първото приложение 
Wikitude, което стартира през 2008 г. : 

 
Тясната връзката между подобрената реалност и видео игрите 
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 На 15 Ноември 2012 г. Google съвместно с Niantic Labs представиха пред  света 

проект, който е толкова революционен и мащабен, и който никой досега не беше 
представял. Той е на принципа на приложенията за подобрена реалност като нейната цел е 
битка между играчи, които са на страната съответно на просветлението или съпротивата. 
Но тук за разлика от останалите игри, които геймърите са свикнали да играят, играчът 
трябва да си взаимодейства с останалите такива, за да може дадена територия да бъде 
завзета като се създават нови портали. Интересното е, че тези енергийни портали биват 
различни административни, културно-наследствени или други сгради като играчът трябва 
да върви по точно указаният му маршрут. Играта може да се играе по целия свят като там, 
където е най-гъсто населено място ще има съответно повече конкуренция между играчите 
за добиване на ресурси.  

 Изискванията, за да играеш играта са освен да я свалиш от  Google Play, трябва и да 
се регистрираш в официалния сайт на играта, като така да заявиш своят код, с който да се 
легитимираш в играта. Другите важни изисквания, без които не можеш да играеш играта 
са мобилно устройство с: 

 
- операционна система Андроид, версия над 2.2 
- GPS приемник  
- стабилна интернет връзка   
- процесор с архитектура ARMv6 или нагоре 
- графичен процесор, който подържа OpenGL ES 2.0 
- минимална резолюция на дисплея от 480х800 пиксела 
 
Играта все още е бета версия и е в прогрес на развитие, допълване и премахване на 

бъгове. За iOS все още няма аналогична версия или порт, но от Google и Niantic Labs 
обещават да я пуснат и за тази операционна система. В България играта е доста популярна 
вече, като дори и в по-малките градове вече има сериозно раздвижване на фракции. Има 
създаден вече и български форум, специално за играта. В София към 10:47 ч., 27 Декември 
2012 г. положението е следното: 
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Интересното е, че не е задължително да си от центъра на града, за да имаш някакво 

конкурентно предимство пред останалите. Както споменахме по-горе това е отборна игра, 
тип Co-Op Multiplayer, чиито цели са да се завладеят дадени райони. В играта, разбира се 
има вграден  чат прозорец, в който играчите могат да си комуникират по между си.  

Играта е доста забавна и кара играчите да променят своята концепция и стереотип 
за мобилните видео игри изобщо. Ако преди под видео игра, човек разбираше седенето на 
стол и натискане на различни копчета на джойстика, тук играчът не е в статично 
положение. Напротив, той трябва да се движи колкото се може повече, да комуникира 
непрестанно със своите съотборници и в същото време елементът на мислене или т.н. 
мисловен процес както при всяка една „сложна” игра присъства постоянно. Но както 
почти всеки нов продукт на Google и в този присъства „колекционирането” на данни. 
Правата, които играта изисква са доста, като най-сериозните такива са данните за твоите 
акаунти, твоята локация и прочитането на контактите. Тези права не са толкова сериозна 
заплаха, тъй като всяко едно приложение почти изисква специални права. Най-опасни са 
правата, които имат достъп до т.н. „услуги за плащане” или Call/SMS cost. Ако са 
директно инсталирани от недостоверен източник могат да нанесат доста поражения. Тук 
обаче това приложение не изисква такива права, но дори и без тях, то представлява доста 
сериозна заплаха за сигурността на потребителя. Доста потребители в интернет изказаха 
своето възмущение от нейното пускане тъй като данните на потребителя са доста уязвими. 
Те пуснаха петиция, с която настояват Google незабавно да изтегли приложението от 
маркета за апликации. Това така и не се осъществи, а Google непрестанно ъпдейтват 
версията на приложението с нова такава.    

Възможностите на смартфоните да улавят всеки един уникален момент от нашият 
живот, правейки го незабравим. 
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6. NFC – какво знаем за тази технология? 

 Near Field Communication или  NFC се очертава да бъде една от най-горещите 
технологични тенденции през следващите няколко години. Мобилните платежни системи, 
подкрепени от големи финансови институции, са вече или тествани или има планове да 
бъдат изпробвани, докато смартфоните с вградени NFC чипове си проправят път в Европа, 
САЩ и лека-полека и в България. 

Но отвъд плащанията, NFC има потенциала  да достигне до много други 
индустрии. NFC би могъл да позволи на нашия смартфон да плаща различни видове 
продукти, да отваря врати, както и да го използваме като ID или дигитален билет за 
градския транспорт и атракции. Можете да кажете сбогом на ключовете, портфейлите, 
картите и всякаква друга допълнителна тежест в джобовете. 

Разбира се, има някои пречки преди тази технология да заработи изцяло, като 
например осигуряването на подходящата инфраструктура и решаването на проблемите със 
сигурността. 

 
           Какво е комуникация от близки разстояния? 
           Нека започнем с основното и по-точно какво е NFC. 
NFC е безжична технология, която позволява високоскоростно прехвърляне на данни 
от едно устройство на друго на близки разстояния. Всъщност, това е една по-модерна 
версия на RFID (Radio-frequency identification) стандартите, които използват радиовълни 
за идентификация. Но NFC  има свой, уникален набор от характеристики, които ще 
определят как да се използва в реални приложения. Джаджите, които имат вграден NFC 
чип са в състояние да разчитат и предават данни на друго такова устройство на разстояние 
4- 10 см. 

 
Взаимодействието на малки разстояния намалява вероятността от нежелана външна 
намеса и прави NFC особено подходящ за претъпкани места.  Възможността да бъде 
„открадната“ информация, докато плащате примерно сметката си в магазина, се намалява 
драстично.  Връзката между устройствата се осъществява за по-малко от секунда, като не 
се налагат никакви допълнителни действания или настройки, преди да решите да 
използвате NFC. 
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Как работи? 
Един съвсем прост пример за това, как работи технологията е например: ако 

насочим смартфон, оборудван с NFC чип към интерактивен плакат и от него можем да 
свалим необходимата информация само за секунди – трейлър, ревюта, програма и дори 
има опция да купим билет онлайн. 

Технологията е приложима и като средство за идентифициране в градския 
транспорт, театри, кина, сгради и т.н. Като цяло обаче засега се използва най-често за 
извършване на бързи плащания и покупка на филмови билети. 

Разбира се, можете да купите онлайн билет за филм и след това да получите 
 информацията като QR код, прикачен към имейла, който да принтирате или просто от 
дисплея на смартфона да сканирате в театъра. Но вместо да приплъзвате кредитна карта 
или да сканирате баркод , с  NFC  технологията ще бъде далеч по-лесно и по-бързо. 

 
За какво ще използваме тази технология? 
Доста се шуми около способността на NFC за извършване на мобилни плащания  и 

това се дължи на факта, че вашият телефон ще се превърне в портмоне. NFC има 
потенциала да замени кредитните и банкови карти с това малко устройство (смартфона 
ви), което така или иначе носите навсякъде със себе си. 
Можете да го използвате и в публичният транспорт. В  някои по-големи и напреднали 
държави започва да се изгражда система за  NFC плащания, където хората могат  да си 
купят билет за автобуса, трамвая или метрото с телефона си. 
Освен това покупката на концертни билети, билети за театър, филми, фестивали, опера, 
самолетни билети, за спортни събития, също ще се осъществяват с NFC. 
Представете си само, че можете да се отървете от всички ключове, които ежедневно сте 
принудени да носите със себе си – за колата, за апартамента, за гаража, за офиса  т.н. 
Скоро, телефонът ви изцяло ще ги замести. 

 
          Дали ще купувате хранителни стоки, дрехи, техника и т.н., с  телефона си ще имате 
възможност да получите достъп до ревюта, допълнителна информация за продуктите или 
цените в други магазини. 
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На този етап все повече смартфони започват да се произвеждат с тази функция, която е 
бъдещето на  технологичния свят. Несъмнено е нещо, което значително ще улесни 
ежедневието ни и ще ни спести доста време и главоболия. 

Според анализ на компанията Juniper Research до две години всеки шести човек ще 
притежава такъв телефон и NFC функционалността широко ще навлезе в нашето 
ежедневие. 

 
 
 

7. Възможностите на смартфоните да улавят всеки един уникален 
момент от нашия живот, правейки го незабравим 
 
 Днес няма смартфон, който да няма вградена камера в своя корпус, с която да 

заснемем най-хубави и приятни мигове от живота си. Можем също така да ги изпращаме 
до най-далечната точка на Земята като ММС или просто с някоя програма за файлов 
обмен на данни. Толкова е просто! Много потребители търсят точно такива устройства, 
като желаят да заменят своят фотоапарат или DSLR. Е почти всеки един телефон дори и 
от среден клас прави доста прилични снимки. Но нека се върнем назад. Революцията на 
т.н. „камерфони” започна още от въвеждането на мултимедийната N-серия на Nokia. 
Почти всяко едно от тези устройства притежава оптика, конструирана от Carl Ziess, които 
са новатори в тази област. За времето си всеки един от смартфоните на Nokia правеше 
зашеметяващи снимки. Дори все още доста от сегашните смартфони с по-модерни сензори 
и доста по-голяма резолюция не могат да достигнат това качество. Разбира се тук трябва 
да се посочи, че не важна толкова резолюцията или броят на мегапикселите, а самият 
сензор, вграден в устройството. Най-големият брой мегапиксели, които могат да се 
„възпроизведат” от един смартфон в момента са 14 МП. Това е Leo Altek, който в интерес 
на истината не прави добри снимки. Той се продава на ограничен брой пазари, главно в 
Азия. Sony също пуснаха последните си флагмани с много мегапиксели – 13 МП. За 
съжаление доста потребители се оплакват от много шум в тях и невъзможност да 
фокусира камерата през нощта. Въпреки това сензорите на Sony се славят като едни от 
най-добрите за правене на нощни снимки. Exmor R сензорите, които притежават т.н. 
Exmor технология са с изключително малки размери и могат да бъдат вграждани в 
устройства без да им бъде нарушена формата и големината на корпуса. Интересното при 
тази технология е, че е доста ефективна при нискоосветени пространства. Ето и 
доказателството: 
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Без Exmor технология: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с Exmor технология: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такъв сензор има и в Apple iPhone 4S като снимките, които той създава са 

уникални. Но за да прави един обектив добри снимки през нощта без наличието на 
светкавица, той трябва да притежава добра относителна апаратура. Тя представлява 
отношението на фокусното разстояние на обектива към диаметъра на входната зеница и е 
числова стойност (1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22) и се бележи пред числото с F. Колкото 
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по-ниско е това съотношение, толкова повече светлина и детайли ще бъдат събрани в 
снимката и толкова по-добре ще изглежда тя през нощта. Също така depth-of-field или на 
български „дълбочината на рязкост” ще бъде по-добра. Това с по-прости думи обяснено е 
прецизно фокусиране на даден обект (почти винаги е в центъра), като останалата част от 
фоновото изображение бива „размазана”. Това е така нареченият blur ефект и се изпозва за 
да се подсили значението на даден обект. Най-често, та дори почти винаги се използва при 
Макро снимки (макро снимките са приближени изображения на даден обект, като доста 
често обективът е на близко разстояние от обекта. Прекалено далече или прекалено 
близко устройството няма да може да фокусира и снимката ще стане размазана. Има 
специални обективи, създадени за Макро изображения) или при портрети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примери за depth-of-field (blur) ефект: 
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При Макро режим: 
 

 
 
 
Щом сме споменали за технологията за възпроизвеждане на цифрови изображения 

на Sony, няма как да не споменем и за други две компании. На миналогодишното 
изложение за мобилни устройства и технологии (MWC), което всяка година се провежда в 
Барселона, тези две компании представиха своите нови технологии за цифрово 
възпроизвеждане на изображенията, заснети от модула на камерата, вградена в телефона. 
Първата компания е тайванската HTC. Тя представи своята ImageSense технология, 
вградена в своите устройства от серията One. HTC никога не са се славели с добри камери, 
но този път качеството на снимките доста надвишават очакването на потребителите. 
Както по-горе споменахме по-горе за относителна апаратура. тук числото или 
относителната стойност е f/2.0, което за разлика от предишните сензори на техните 
продукти е 40% по-ефективна производителност при ниска осветеност. Другата важна 
функция е бързото заснемане на снимки при бързодвижещи се обекти, както и създаването 
на редица от снимки за бързо време. Това е т.н. burst mode. Тази функция беше доста 
позабравена от мобилните производители и не беше вградена в UI-то на камерата като 
опция. Дори старите Sony Ericsson K700 и K750 имаха такава функция. Но да се върнем на 
темата. А именно новата технология на НТС за обработка на изображения. Другата опция, 
която новите НТС-та имат е т.н. Zero Shutter Lag. Това е времето, за което ти си натиснал 
спусъка за заснемане на снимка и затворът се отваря, заснема снимката и се затваря 
отново. Колкото е по-ниска стойността, толкова по-бързо ще бъде заснета снимката. Тази 
стойност трябва колкото се може повече да клони към нула. HTC са едни от първите, 
които представиха тази функция още при първите си модели телефони с Андроид. 
Интересното е, че доста модели телефони на Nokia страдаха от този „дефект”. Дори и топ 
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моделите от N-серията. Останалите функции, които НТС представиха са не толкова 
съществени. Заснемането на изображение докато в този момент бива заснемано видео 
също е едно от тях. Доста потребители в момента искат тази опция. Тя всъщност е 
вградена още от ъпдейта към новата версия на Андроид – ICS. Т.е. всеки телефон с ICS 
версия може да има тази опция. 

След като представихме НТС и тяхната нова и модерна технология идва ред и на 
една друга компания. Тя или по-точно нейният модел „изгря” и  стана звезда на 
изложението, като стана и устройство на MCW 2012. Щом става въпрос за фотография 
няма как да пропуснем финландската компания Nokia. Миналата година хвърлиха бомбата 
на това изложение. Но нека представим нещата в ретроспективен план и се върнем назад. 
Още когато фотографията и смартфоните не бяха толкова близки понятия Nokia създаде 
устройствата N73, N93 през 2006 г. и N95 и N82 година по-късно. Интересното при 
първите две устройства е, че те са с много ниска резолюция, но изображенията които те 
пресъздаваха бяха невероятни. N95 пък беше с 5МП камера и е първият телефон, който 
можеше да се похвали с отлични фотографски възможности. Макро режимът е неговата 
най-силна страна. Макро снимките, създадени с него са шедьоври. N82 не е толкова 
ключов телефон за серията, но е първият с ксенонова светкавица. Функция, която е много 
важна за фотоманиаците.  
 

Ето как изглеждат изображенията с обикновена двойна LED светкавица: 
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Изображение със ксенонова светкавица: 
 
 

 
 
 Ефектът от използването на добър сензор и ксенонова светкавица е уникален. За 

това и Nokia 8 години се опитваше да разработи както нова и добра оптика, която да си 
взаимодейства с бързодействащ алгоритъм за обработка на изображения. Главен 
ръководител на този проект е Даниел Дайнинг, човекът който успя да създаде две 
уникални устройства. Едно след друго, които да бъдат коронясани за топ камерфони. 
Първото устройство се появи преди 3 години под наименованието N8 и беше с 12 
мегапикселова камера с най-големия Carl Ziess сензор, вграждан в телефон. Светкавицата 
е ксенонова. Това устройство е уникално по-доста критерии. Първо, алуминиевият корпус 
е лек и създава усещане за стил и изящество. Но при такъв корпус е трудно да се сложи 
антена, която да има добро покритие. От Nokia обаче все още крият в тайна как са 
вградили антената и изобщо каква антена са сложили, че да не се губи никакъв обхват. 
Също така в телефона има вграден FM приемник, който да предава към зададена 
предварително честота на радиото. Така музиката се стриймва от телефона безжично, без 
да бъдат използвани кабели. Устройството е доста популярно сред потребителите-
фотографи, но има един съществен недостатък, а именно операционната система. 
Симбиан е изключително добра операционна система, но Ovi Store-ът няма богато 
разнообразие на приложения. А и ОС спира да се поддържа след 2016 г. Но това, което 
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Даниел създаде ще остане за дълго в историята на фотографията и мобилните устройства. 
За съжаление наскоро той напусна Nokia, защото условията, които те му предлагат не са 
приемливи за него. Технологията, която той и неговият екип създадоха се нарича 
PureView. Интересното при нея е, че може да работи и на по-слаб хардуер. Ако 
ImageSense-a на HTC да изискват по-голяма мощ, то този изисква едноядрен такъв. 
Устройството, което цели 8 години Nokia разработваха се нарича 808 PureView. Неговият 
сензор е най-големият, вграждан някога в мобилен телефон досега. Това обаче си оказва 
влияние и размерите на телефонът са доста големи, като областта, където се намира 
сензорът е доста издута. Мегапикселите са...41. Да, правилно прочетохте. 41. Но тук се 
крие и уловката. Това е маркетингов трик, тъй като всеки знае, че мегапикселите продават 
при непрофесионалните камери и смартфоните. 41 МП, но всъщност максималната 
резолюция на изображението е само 3264x2448 пиксела. Произведението на тези две 
числа е 7 990 272 пиксела. Което е приблизително 8 милиона пискела или 8 мегапиксела. 
(1 мегапиксел се равнява на 1 милион пиксела) Много от вас ще попитат как действа тази 
технология, дори и да са прочели за нея разни разяснения, които обаче са пълни с 
технологични термини. С най-прости думи всеки от тези 8 пиксела заснема по едно 
изображение и накрая тези изображения се обединяват в едно, наречено „перфектният 
пиксел”. Едно заснето изображение може да бъде 3 пъти увеличено без да бъде загуба на 
данните. Това като при FLAC музикалният формат, където загубата на битрейт е точно 1 
процент. Тук снимките могат да бъдат запаметявани и в RAW формат. Т.е. в суров вид. 
Без всякаква обработка от страна на устройството. Друга интересна функция е 
продължителният автофокус при видео заснемане, което също присъстваше при  N8, но 
тук тази технология е подобрена. Добавен и видео стабилизатор, който обаче не оказва 
силно влияние при много трептящи ръце. Резолюцията на видеото също е променена. От 
720р при N8, сега 808 може да заснема FullHD клип (1080i), който за нас е най-доброто 
устройство в момента, което може да създаде перфектен клип. Тук няма и лимит на FPS-a, 
т.е. на кадрите заснемани в секунда. В N8 имаше ограничение от 25 кадъра в секунда. 
Което не малко, като се има предвид, че филмите се заснемат или в 23,9 кадъра или в 25. С 
нов ъпдейт обаче телефонът заснема клипове с 30 кадъра в секунда. В 808 както 
споменахме няма такова ограничение и клиповете, които са заснети вървят изключително 
гладко и меко. Ето и снимки от тази технология: 
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Както се вижда добре на снимката детайлите са изключително добре представени 

без загуба на качество като увеличението е 4 пъти. В интернет особено в сайтове за 
мобилни снимки като esato.com, където потребителите качват своите снимки от 
телефоните си 808 е на първо място като деноличен лидер. Почти всички негови 
изображения са в топ 10. Друг интересен факт е, че телефонът печели и приза за най-добра 
иновация във фотографията за 2012 година от TIPA. [9]  

 Наскоро обаче и Самсунг представиха една иновативна камера, с Андроид ОС. Тя 
няма GSM за провеждане на разговори, но има Wi-fi връзка, която и позволява да изпраща 
заснетите снимки по интернет.  

 Освен развитието на производителите на телефони, сега доста производители и на 
аксесоари за камери представят своите продукти. Най-много обаче са за продуктите на 
Apple и най-вече серията iPhone.  
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 На снимката е представен iPhone 4S с такъв обектив. Той сериозно подобрява 

качеството на снимките, направени с устройството. Разбира се тези аксесоари не са евтини 
и цените им започват от 200 щатски долара нагоре.  Доста анализатори и сайтове за 
ревюта споделят, че съвсем скоро DSLR-ите ще бъдат заместени от смартфоните. [10] Да, 
точно така. Съвсем скоро за първи път беше направена фотосесия на модел за корица на 
списание, както и първият в света пълнометражен филм само и единствено с камерата на 
мобилен телефон. Да, всичко това само с една Nokia N8. Южноафриканското списание 
PiX Mag. Точно преди две години телефонът успя да сътвори това: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 
Както може да се види без драстична обработка и промяна снимката изглежда 

точно така, както ако бъде заснета и от DSLR. От екипа, които е правил фотосесията са 
останали изумени от възможностите на камерата на апарата, като доста от тях са 
споделили, че това е само един телефон, но без проблем може да замени и големите и 
тежки камери. Дори и видеокодерите и камерите за видео. Филмът „Олив” е заснет само и 
единствено с телефон. Повече информация може да бъде намерена тук: 

http://www.imdb.com/title/tt2125574/ 
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