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POVZETEK 

 

Z razvojem novih elektronskih elementov, komponent in tehnologij omogočajo mobilne 

naprave več načinov komunikacije, boljšo kakovost storitev in hitrejše prenose podatkov. V 

zadnjem času narašča tudi uporaba tabličnih računalnikov, ki zapolnjujejo vrzel med 

mobilnimi telefoni in zmogljivimi osebnimi računalniki. Vsesplošna popularnost teh naprav, 

lahka prenosljivost, majhnost, takojšnja pripravljenost na delo in zmoţnost dela kadarkoli in 

kjerkoli se odraţa tudi v mobilnem izobraţevanju, kot posebni veji e-izobraţevanja. 

V diplomskem delu je obravnavano mobilno izobraţevanje skozi dva komplementarna 

pogleda. V prvem delu je predstavljen izbor sedemnajstih primerov dobre prakse mobilnega 

izobraţevanja. Med opisanimi primeri so tudi slovenski poskusi mobilnega izobraţevanja, 

razvidna pa je pestrost uporabljenih naprav, izobraţevalnih področij ter kompleksnost 

primerov, ki z leti narašča.  

Drugi del diplomskega dela temelji na predpostavki, da moramo za učinkovito mobilno 

izobraţevanje poznati lastnosti in funkcionalnost, ki jih mobilne naprave ponujajo oziroma 

omogočajo. Le na tak način lahko avtorji izobraţevalnih gradiv in izobraţevalnih aplikacij 

izkoristijo zmogljivosti naprav na eni strani in se prilagodijo omejitvam teh naprav na drugi 

strani. Pri pregledu mobilnih naprav smo izhajali iz trenutne komercialne ponudbe mobilnih 

naprav pri vodilnih mobilnih operaterjih slovenskega trţišča. Lastnosti so prikazane na 

primerjalnih grafikonih in z diskusijo ob tem. 

 

 

Ključne besede: mobilno izobraţevanje, m-izobraţevanje, mobilne naprave, mobilni telefon, 

tablični računalnik, tablica, dlančnik 
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EXAMPLES OF USE AND MOBILE DEVICES EDUCATIONAL SUITABILITY 

 

ABSTRACT 

 

With the advance of new electronic elements, components and technology, mobile devices 

now offer more ways of communication, better service quality and faster transmission of data. 

Last years we can also observe the rise of use of tablet computers, as a binding device 

between mobile telephones and more powerful personal computers. The widespread 

popularity of these devices, easy portability, their small size, immediate prepareness to work 

and ability to work anytime and anywhere reflects in mobile learning, as a special branch of e-

learning. 

In this thesis we treat the mobile learning through two complementary points of view. The 

first point of view presents a selection of seventeen examples of good practice of mobile 

learning. Among the reported cases are also mobile learning experiments from Slovenia. One 

can observe the diversity of devices used, diversity of educational fields and how the 

complexity of cases increases with years of experiences in mobile learning. 

The second point of view is based on the premise that for effective mobile learning we need 

knowledge about the properties and functionality that mobile devices offer or allow. Only in 

this way can the authors of educational materials and educational applications take advantage 

of device capabilities on one side and adapt to the constraints of these devices on the other 

side. In reviewing mobile devices, we derived from the current commercial offer of mobile 

devices from leading mobile operators in Slovenia. Properties of devices are shown in the 

comparison charts followed by discussion about them. 

 

 

Keywords: mobile learning, m-learning, mobile devices, mobile telephone, tablet computer, 

tablet, handheld 
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1 UVOD 

 

Konvergenca mobilnih komunikacij in mobilnih naprav nudi priloţnost za razvoj tehnologije, 

ki pomaga posameznikom in skupinam, da se učijo kjerkoli in kadarkoli. Dandanes nas 

vsepovsod obkroţajo različne mobilne naprave. Z razvojem elektronskih elementov in 

tehnologij omogočajo mobilne naprave več načinov komunikacije, kot so govor, besedilo, 

zvok in video, boljšo kakovost storitev in hitrejše prenose podatkov. Za brezţično 

komunikacijo pa danes niso uporabni samo mobilni telefoni, temveč tudi prenosni 

računalniki, tablični računalniki, ročni računalniki, dlančniki ter pametni in običajni mobilni 

telefoni. Interakciji, ki poteka preko mobilnih naprav pa rečemo m-izobraţevanje. 

M-izobraţevanje lahko poteka kjerkoli in kadarkoli, saj ima danes skoraj vsak človek, mlad 

ali star, skoraj ves čas pri sebi eno izmed mobilnih naprav, preko katere je dosegljiv za 

prejemanje in oddajanje informacij. Konstruktivizem poudarja sposobnost učencev za gradnjo 

svojega znanja in razumevanja obravnavane tematike. Ker so mobilni računalniški odjemalci 

napredovali, je moţno dostopati do veliko različnih vrst omreţja.  

Nova tehnologija zahteva tudi v izobraţevalnih procesih posodobitev opreme in prilagoditve 

uporabe novih sredstev v korist učencev in učiteljev. Mobilne naprave niso samo za brskanje 

po socialnih omreţjih, kot sta Facebook in Twitter ali za pošiljanje SMS sporočil, ponujajo 

ogromno moţnosti, ki so lahko uporabne v boljše namene, tudi izobraţevalne. Z uporabo 

raznih aplikacij, ki jih ponujajo, lahko vpeljemo njihovo uporabo v sam pouk v razredu ali 

izven njega. Učencu lahko preko mobilnih naprav pomagamo, da laţje usvoji znanje, si bolje 

predstavlja določene stvari, ga prisilimo k ponavljanju snovi, mu pribliţamo učno snov v 

njegovo realno ţivljenje itd. 

Na razpolago imamo različne mobilne naprave, ki pa se med seboj tudi zelo razlikujejo v 

zmogljivostih in funkcijah. Pred nakupom moramo razmisliti za kaj ţelimo napravo 

uporabljati. Za lastno uporabo se kot posamezniki odločamo o izbiri mobilne naprave po 

lastni ţelji, vemo kaj hočemo, zato izbira mobilne naprave ne bi smela biti problem. Če pa se 

uporablja mobilne naprave v skupini, je dobro, da te naprave omogočajo sodelujočim enake 

funkcije. Še bolj se moramo zavedati različnosti naprav kot voditelji skupin, v katerih se 

uporablja mobilne naprave, saj so nekatere naprave podprte z ogromno aplikacijami, nekatere 

pa z zelo skopim številom. Večina mobilnih telefonov je danes ţe pametnih, vendar še vedno 

obstajajo taki, ki so namenjeni le klicanju in pisanju SMS sporočil. Torej s takimi klasičnimi 

telefoni nimamo veliko načinov za mobilno izobraţevanje. 
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1.1 Cilji 

 

Cilji diplomskega dela so: 

 na kratko predstaviti mobilne naprave,  

 opisati primere uporabe mobilnih naprav v izobraţevanju, 

 strnjen pregled ponudbe mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov na slovenskem 

trgu, in 

 predstaviti število mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov na slovenskem trgu 

glede na posamezne lastnosti in opisati te lastnosti. 

 

1.2 Oris vsebine 

 

Diplomsko delo ima tri ključna poglavja. V drugem poglavju, po uvodu, predstavimo mobilne 

naprave, v tretjem si pogledamo izbrane primere uporabe mobilnih naprav v izobraţevanju, v 

četrtem pa predstavimo še ponudbo mobilnih telefonov in tablic na slovenskem trgu ter 

opišemo njihove lastnosti in jih ponazorimo z grafi. V zadnjem poglavju, t.j. v zaključku, 

povzamemo ugotovitve iz ključnih poglavij in predstavimo kratko diskusijo na kaj morajo biti 

pozorni razvijalci izobraţevalnih gradiv in aplikacij, ki so specifično namenjene mobilnim 

napravam, s poudarkom na sposobnostih in zmogljivostih mobilnih naprav. 

 

V diplomskem delu je 69 slik, 1 tabela in dve prilogi. 
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2 MOBILNO IZOBRAŢEVANJE IN Z NJIM POVEZANE NAPRAVE 

 

Nova tehnologija prinaša tudi nove izzive. Hitre tehnološke spremembe zahtevajo v 

izobraţevalnih procesih posodobitev opreme in prilagoditev uporabe novih sredstev v korist 

učencev in učiteljev. Medmreţje in multimedija sta napredni tehnologiji, ki omogočata hitrejši 

dostop in boljšo predstavo informacij ter ponujata izjemne moţnosti za izboljšanje 

izobraţevalnih procesov. Vse to pa je privedlo do tega, da se je razvilo mobilno 

izobraţevanje. 

 

Mobilno izobraţevanje oziroma krajše m-izobraţevanje (angl. m-learning) je veja 

elektronskega izobraţevanja (angl. e-learning), ta pa je veja izobraţevanja na daljavo (angl. 

distance learning) [13]. Njihovo relacijo prikazuje Slika 1. V m-izobraţevanje uvrščamo vse 

tiste tipe izobraţevanj, pri katerih interakcija poteka preko mobilnih naprav. Z interakcijo 

mislimo na komunikacijo med učiteljem in učencem, profesorjem in študentom, vodjo tečaja 

in tečajnikom, ipd. Do učnih vsebin dostopamo preko mobilne naprave. 

 

 

Slika 1: M-izobraţevanje je podmnoţica e-izobraţevanja,  

e-izobraţevanje pa je podmnoţica izobraţevanja na daljavo [13] 

 

M-izobraţevanje je del vse bolj razširjenega e-izobraţevanja. Bistvena razlika med m-

izobraţevanjem in e-izobraţevanjem je v mobilnosti. M-izobraţevanje je e-izobraţevanje, 

prirejeno za mobilne naprave, kot so mobiteli, dlančniki, prenosni računalniki ipd.  
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M-izobraţevanje si lahko predstavljamo tudi kot prirejeno e-izobraţevanje za naprave z 

manjšimi oziroma omejenimi zmogljivostmi. Pri teh smo večkrat omejeni s površino zaslona, 

velikostjo pomnilnika, hitrostjo procesorja in na koncu tudi s propustnostjo povezave. 

Mobilna tehnologija je ţe tako napredovala, da se lahko preko mobilne naprave poveţemo na 

internet povsod, kjer imamo pokritost s primernim signalom. Toda tehnologija neprestano 

napreduje in kmalu lahko pričakujemo, da bo m-izobraţevanje kot ena izmed »oblik« 

izobraţevanja popolnoma enakovredna ostalim. 

 

Mobilne naprave so prenosljive elektronske naprave, ki jih uporabniki uporabljamo za 

brezţično komunikacijo z drugimi uporabniki ali za povezovanje prek mobilnih omreţij do 

storitev na internetu. Mobilne naprave ne omogočajo samo komuniciranja in povezovanja, 

temveč tudi uporabo storitev in aplikacij. Te naprave same po sebi niso mobilne. Mobilni smo 

uporabniki, ki naprave uporabljamo. Naprave so prenosljive, vendar jih imenujemo mobilne, 

ker so prirejene za mobilno uporabo. Torej to pomeni, da so majhne, lahke in priročne, da 

delujejo na baterije in so enostavne za uporabo. 

 

Z razvojem novih elektronskih elementov, komponent in tehnologij omogočajo mobilne 

naprave več načinov komunikacije (govor, besedilo, zvok in video), boljšo kakovost storitev 

in hitrejše prenose podatkov. Za brezţično komunikacijo danes niso uporabni samo mobilni 

telefoni, temveč tudi druge naprave, ki jih glede na vrsto in obliko razdelimo na prenosne 

računalnike, tablične računalnike, ročne računalnike, dlančnike, pametne telefone in običajne 

mobilne telefone. 

 

Med mladimi je uporaba mobilnih naprav zelo priljubljena , saj pošiljajo SMS (Short Message 

Service) in MMS (Multimedia Messaging Service) sporočila, fotografirajo, snemajo, igrajo 

igrice, dostopajo do medmreţja in si tako dopolnjujejo govorno mobilno telefonijo. Odraslim 

osebam pa mobilna tehnologija predstavlja sredstvo za hitro povezavo, moţnost klica na 

pomoč, več poslovnih priloţnosti in povezavo z druţinskimi člani.  

 

Mobilne naprave se z razvojem zelo spreminjajo in omogočajo vse več storitev in aplikacij. 

Glede na obliko, vrsto in način uporabe jih razdelimo na običajne mobilne telefone, pametne 

mobilne telefone, dlančnike, ročne računalnike, tablične računalnike, prenosne računalnike in 

e-bralnike (Slika 2). 
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Slika 2: Mobilne naprave [13] 

 

 

2.1 Prenosni telefon 

 

Prenosni telefon je imenovan tudi mobilni telefon, mobitel, mobilec ali mobilnik (angl. mobile 

phone, cell phone) in je najbolj razširjena mobilna naprava. Je elektronska telekomunikacijska 

naprava z osnovnimi zmoţnostmi, enakimi običajnemu stacionarnemu telefonu, ki je 

popolnoma prenosna in za povezavo s telefonskim omreţjem ne potrebuje ţice.  

Glede na lastnosti in funkcije razlikujemo dve glavni vrsti mobilnih telefonov: običajni 

mobilni telefoni in pametni mobilni telefoni. V primerjavi s starimi mobilnimi telefoni je bil 

velik napredek narejen na področju velikosti in teţe ter zmogljivosti mobilnih telefonov. 

Mobilni telefon postaja vedno manjši, tanjši in laţji (Slika 3). Tudi baterije postajajo vedno 

bolj zmogljive, le da njihova tehnologija napreduje počasneje, kot razvoj mobilnih telefonov. 

Zaradi povečanih zmogljivosti mobilnih telefonov se povečuje tudi poraba energije. Sodoben 

mobilni telefon omogoča le nekaj dnevno stanje pripravljenosti, medtem ko so starejši 

mobilni telefoni omogočali stanje pripravljenosti tudi do deset dni. Mobitel poleg baterije za 

delovanje potrebuje še majhen mikročip oziroma tako imenovano kartico SIM (Subscriber 

Identity Module). Kartica SIM je zelo majhna in se običajno vstavi pod baterijo na zadnjem 

delu mobitela. Ko uporabnik vzame kartico SIM iz mobilnega telefona, jo lahko ponovno 

vstavi v isti ali drug mobilni telefon in jo uporablja kot običajno. 
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Slika 3: Prenosni telefoni [31] 

 

Druga značilnost sodobnih mobilnih telefonov pa je, da se kljub zmanjševanju velikosti 

telefona, zasloni izboljšujejo in postajajo vedno večji ter prikazujejo bolj kakovostno sliko. 

Največja pomanjkljivost mobilnih telefonov je vnos podatkov, saj ima večina mobilnih 

telefonov le numerično tipkovnico, kjer je vsaki tipki prirejenih več črk. Zato je za en znak 

isto tipko potrebno pritisniti večkrat. Sicer pa mobilni telefoni lahko uporabljajo posebno 

tehnologijo, imenovano T9 (Text on 9 keys), ki omogoča hitrejše pisanje sporočil. Pri T9 

oziroma »tekstu z devetimi tipkami« gre za povezavo tipk s slovarjem, pri čemer telefon 

predlaga besedo. Ko ţelimo vpisati besedo, pritisnemo vsako tipko (pod katero je črka) samo 

enkrat (tudi, če je na drugem ali tretjem mestu). Na podlagi kombinacije, sistem v slovarju 

poišče besedo, ki ustreza zaporedju. Če je ustreznih besed več, izberemo ţeleno, če besede ni 

v slovarju, jo lahko dodamo naknadno. Vendar pa je razvoj mobilnih telefonov napredoval 

tudi v tej smeri in nekateri sodobni telefoni imajo tako imenovano tipkovnico QWERTY 

(Slika 4), ki je poimenovana po prvih šestih črkah v zgornji vrstici, ali pa programsko 

tipkovnico (angl. soft-keyboard). 

 

 

Slika 4: Tipkovnica QWERTY [32] 
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Mobilni telefon podpira različna frekvenčna območja in s tem omogoča uporabo v različnih 

omreţjih na različnih celinah. Današnji prenosni telefon lahko uporabljamo po vsem svetu, saj 

podpira vse frekvence. 

Funkcionalnost in način uporabe mobilnega telefona sta odvisni tudi od operacijskega 

sistema. Najbolj pogosti operacijski sistemi, ki poganjajo mobilne telefone, so: Android, 

Symbian, Apple iOS, RIM BlackBerry, MeeGo, Windows Phone, Bada in drugi operacijski 

sistemi posameznih proizvajalcev, kot je na primer Nokia OS. 

 

Ţe dlje časa se znanstveniki prerekajo o tem, ali mobilni telefoni zaradi sevanja škodijo 

zdravju ali ne. Proizvajalci sicer trdijo, da so tovrstne raziskave neumne, vendar jih zaradi 

milijonskih dobičkov lahko razumemo.  

Nevarnost je skoncentrirana predvsem na mesto, kjer je telefon navadno prislonjen, t.j. na 

uho. Kljub temu, da ponudniki mobilnih storitev in proizvodov vsa leta zatrjujejo, da ne 

obstaja prav noben znanstven dokaz o tem, da naj bi imela uporaba mobilnih telefonov 

kakršnekoli negativne učinke, nekateri znanstveniki vsa ta leta trdijo ravno nasprotno. Na 

primer, študija švedskih raziskovalcev iz inštituta Karolina na Švedskem, ki je eden večjih 

univerzitetnih medicinskih inštitutov v Evropi, je pokazala, da deset ali več let uporabe 

mobilnih telefonov zvišuje nevarnost rakastih obolenj, v prvi vrsti akustičnega nevrona oz. 

benignega tumorja slušnih ţivcev [6]. Njihova raziskava je pokazala, da je kar 150 

prostovoljcev izmed 600 zdravih ljudi, ki so sodelovali v študiji, zaradi uporabe mobilnih 

telefonov zbolelo za akustičnim nevronom. Med drugim so znanstveniki dokazali, da se 

nevarnost obolenja zvišuje z dolgotrajnostjo uporabe mobilnih telefonov. Nevarnost 

akustičnega nevroma se pri uporabi mobilnih telefonov več kot deset let skoraj podvoji. 

Učinki sevanja so: občutek utrujenosti in izčrpanosti, ţivčnost, nespečnost, teţko zbujanje in 

vstajanje, glavoboli, anemičnost in v najhujši obliki celo maligna obolenja [6]. 

 

Najbolj znani svetovni proizvajalci prenosnih telefonov so: Nokia, Samsung, Siemens, 

Motorola, Alcatel, Panasonic, Philips, Sony Ericsson, Blackberry, HTC, Alcatel, Audiovox, 

Kyocera, LG, Sagem, Sanyo, SK Teletech itn. 
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2.1.1 Običajni mobilni telefon 

 

Ti so v glavnem namenjeni telefoniranju, vendar ţe omogočajo nekatere dodatne 

funkcionalnosti in storitve. Še vedno je večina mobilnih telefonov oblikovanih v obliki 

telefonske slušalke, kar kaţe na njihov izvor in osnovni namen uporabe. 

Novejši mobilni telefon ima barvni zaslon, podpira večglasna zvonjenja, omogoča prenos 

podatkov prek GPRS (General Packet Radio Service), kratka sporočila SMS, 

večpredstavnostna sporočila MMS, igre, dostop do interneta z brskalnikom WAP (Wirelles 

Application Protocol) in ima več drugih uporabnih funkcij. Danes skoraj vsak mobilni telefon 

podpira večpredstavnostne vsebine, tako da lahko z njimi slikamo, predvajamo glasbo in 

video ter igramo igre. Boljši mobilni telefoni imajo še nekaj dodatnih funkcij, kot so koledar, 

e-poštni odjemalec, vmesnik IR (InfraRed), Bluetooth za povezovanje z drugimi napravami, 

omogočajo hiter prenos podatkov EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) ali 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) in sinhronizacijo z osebnim 

računalnikom. Nekateri od teh se ţe uvrščajo med pametne telefone. Nekaj primerov mobilnih 

telefonov lahko vidimo na Slika 5. 

 

 

Slika 5: Primeri mobilnih telefonov Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. 

 

2.1.2 Pametni mobilni telefon 

 

Pametni telefon (angl. smartphone) je mobilni telefon visoke zmogljivosti, ki temelji na 

platformi mobilnega računalništva. Pametni telefon ima veliko funkcij in podpira 
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najrazličnejšo tehnologijo. Zaslon je večji in barvni, večji je pomnilnik in razširljiv s 

spominsko kartico, zmogljivejši je procesor itn. Vgrajeno ima večpredstavnostno tehnologijo, 

digitalno kamero in predvajalnik večpredstavnostnih vsebin. Omogoča vse vrste povezovanja 

prek IR, Bluetooth, WLAN (Wireless Local Area Network), GPRS in UMTS. Vgrajen ima 

WAP in spletni brskalnik, odjemalec elektronske pošte, moţnost nalaganja lastnih programov 

in navigavijo GPS (Global Positioning System). Tudi pametni mobilni telefon lahko temelji 

na različnih operacijskih sistemih. S sinhronizacijo lahko prenašamo zapise v koledarju, 

imeniku in naloge ter opomnike iz osebnega računalnika v mobilno napravo in obratno. 

Nekateri pametni mobilni telefoni imajo vgrajeno tudi celotno tipkovnico QWERTY. Število 

funkcij in storitev na sodobnih mobilnih telefonih hitro narašča, čeprav je njihova primarna 

naloga prenos govora. Pametni mobilni telefoni imajo vedno več primerljive programske 

opreme iz okolja osebnih računalnikov, kot so spletni brskalnik, urejevalniki dokumentov, 

video predvajalnik, upravljanje datotek, predvajalniki MP3 (Moving Pictures Experts Group -

MPEG Layer 3) in drugo. Nastal je obseţen globalni razvojni proces mobilne telefonije. 

Rezultat tega procesa so nove tehnologije, ki podpirajo hitrejši prenos podatkov po mobilnih 

omreţjih, nove storitve in novi mobilni telefoni, ki zdruţujejo vse več storitev. Za brskanje po 

medmreţju in multimedijo potrebujejo pametni telefoni večjo brezţično prenosno hitrost 

podatkov. 

Tudi računalniški velikani, kot je recimo Apple, so ugotovili, da povpraševanje po pametnih 

mobilnih napravah narašča ter tako prilagodili in izpopolnili svoje naprave. Pri razvoju so se 

posebej posvetili inovativnemu uporabniškemu vmesniku, ki ga predstavlja na dotik občutljiv 

zaslon in ga upravljamo s prsti. Naprava ne vsebuje tipkovnice, ampak zaslon pokriva skoraj 

celotno površino naprave in lahko prikaţe navidezno tipkovnico glede na potrebe. 

Definicija pametnega telefona se je skozi leta spreminjala, saj je zelo teţko določiti, kateri 

mobilni telefon je pametni in kateri ne, saj obstaja mnogo različnih kriterijev za določitev. 

Skozi čas se niso spreminjali le telefoni, temveč tudi kriteriji za opredeljevanje pametnih 

telefonov. Ti kriteriji so: frekvenčno območje, velikost, ločljivost in velikost zaslona 

(občutljivost na dotik), velikost pomnilnika, prenos podatkov, dostopnost spleta, operacijski 

sistem, moţnost izvajanja programov, dodatne funkcije in cena. Nekaj primerov pametnih 

telefonov prikazuje Slika 6. 

Nekateri novi izdelki sploh niso več podobni mobilnim telefonom, pogosto slišimo, da so 

podobni pomanjšanim prenosnim računalnikom.  



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

10 

 

Najpogostejši mobilni operacijski sistemi za sodobne pametne telefone so: Apple-ov iOS, 

Google-ov Android, Microsoft Windows Phone, Nokia Symbian, Rim BlackBerry OS in 

specializirana distribucija Linux-a, kot sta Maemo in MeeGo. 

Po Nielsenu je bil julija 2011 v ZDA Apple na vrhu proizvajalcev pametnih telefonov, in sicer 

z 28%, sledi Rim z 20%, nato pa še Google Android z 39%, ki pa je razdeljen med HTC 

(14%), Motorola (11%), Samsung (8%) in ostali proizvajalci (6%) [41]. 

V prvi četrtini leta 2012 je bil Samsung na prvem mestu po številu prodanih pametnih 

telefonov, in sicer s 30,6% trţnim deleţem, trţni deleţ Appla pa 24,1%. 

 

Tipični pametni telefoni so: RIM BlackBerry, Apple iPhone, Samsung in Nokia N-Series. 

 

 

Slika 6: Primeri pametnih telefonov [40] 

 

 

2.2 Dlančnik 

 

Dlančnik (angl. handheld) je osebni digitalni pomočnik (angl. personal digital assistant - 

PDA), ki mu lahko rečemo kar mali računalnik, saj lahko z njim počnemo večino stvari kot z 

normalnim računalnikom. Razlika je v tem, da je dlančnik veliko manjši in sluţi tudi kot 

mobilni telefon. Beseda dlančnik izhaja iz besede dlan, saj ga lahko drţimo v roki. Novejši 

dlančniki imajo običajno barvni zaslon, zvočne zmogljivosti, ki omogočajo, da se jih 

uporablja kot mobilne telefone (pametne telefone), spletne brskalnike in odjemalce 

elektronske pošte, radijski sprejemnik, predvajalnik MP3 in drugih formatov.  



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

11 

 

Zaslon je v primerjavi z mobilnim telefonom bolj kakovosten. Podpirajo visoko ločljivost in 

čiste barve, tako da so primerni tudi za predvajanje filmov in igranje iger. Ker nimajo 

tipkovnice, jih upravljamo s posebnim pisalom, s katerim pišemo po zaslonu. Dlančniki so 

opremljeni s programsko opremo, ki prepoznava črke ali cele pisane besede in stavke. 

Delujejo na baterije in imajo v primerjavi s telefonom velik pomnilnik in hiter procesor. 

Razlikujemo jih lahko glede na operacijski sistem. Programska oprema je odvisna od 

uporabljenega operacijskega sistema in mora biti zdruţljiva z njim. Uporabljamo ga lahko v 

povezavi z mobilnim telefonom ali osebnim računalnikom. Z dlančniki lahko uporabljamo 

različne storitve mobilnega poslovanja, vendar so odvisne od naloţene programske opreme. 

Programsko opremo lahko nadgrajujemo in s tem posodabljamo zbirko podatkov na 

dlančniku. Zaradi večjega zaslona je pregledovanje WAP-a spletnih vsebin in običajnih 

spletnih vsebin preglednejše kot na mobilnem telefonu, večji pomnilnik ter bolj zmogljiv 

procesor pa omogočata uporabo tudi bolj zahtevnih storitev.  

Danes ima tipičen dlančnik zaslon občutljiv na dotik, reţo za pomnilniško kartico za 

shranjevanje podatkov in vsaj eno izmed moţnosti za povezljivost, med katerimi so infrardeča 

povezava, Bluetooth povezava in Wi-Fi (Wirelles Fidelity). Starejši dlančniki imajo preteţno 

moţnost infrardeče povezave, sedanji modeli pa ne več, zaradi podpore Bluetooth in Wi-Fi, ki 

sta vse bolj priljubljena med mobilnimi napravami. Povezavo Bluetooth lahko uporabimo tudi 

za pošiljanje datotek med dlančniki ali za priključitev orodij, kot so tipkovnica, slušalke, GPS 

itd. Dlančnike lahko uporabljamo tudi za avtomobilsko navigacijo, saj so mnogi opremljeni s 

sistemom za globalno določanje poloţaja (GPS). Reţa za pomnilniške kartice je lahko SD 

(Secure Digital) ali CF (Compact Flash). Sprva so bile reţe osnovane za razširitev spomina 

(SD kartice ali mikro SD kartice), nato pa tudi za dodatno funkcionalnost, kot sta Wi-Fi in 

spletna kamera (kartice CF).  

Danes se velika večina vseh dlančnikov proda v obliki pametnih telefonov, in sicer več kot 

150 milijonov enot na leto, medtem ko običajnih dlančnikov (brez telefona) le okrog 3 

milijone na leto [42]. 

Nekaj primerov dlančnikov si lahko ogledamo na Slika 7. 

 

Najbolj znani proizvajalci dlančnikov so: Hewlett Packard (HP), RIM in Palm.  
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Slika 7: Primeri dlančnikov [18] 

 

2.2.1 iPod 

 

iPod (Slika 8) je priljubljen prenosni multimedijski predvajalnik podjetja Apple, ki ga je 

začelo trţiti 23. oktobra 2001. Najprej je bil samo predvajalnik MP3, od pete generacije dalje 

pa tudi video predvajalnik in dlančnik. Na trgu je več različnih modelov. Ponudba izdelkov 

vključuje iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Touch in iPod, običajno poimenovan kar video iPod. 

Video iPod je najbolj zmogljiv, uporabniku nudi 120 Gb prostora, na njem se lahko predvaja 

glasbene in video datoteke, igre, uporablja koledar itn. iPod Touch ima 3,5'' velik ekran na 

dotik in pomnilnik kapacitete 8, 16 ali 32 Gb. Video iPod shranjuje na notranji trdi disk, vsi 

ostali modeli uporabljajo pomnilnik Flash. 

iTunes Apple je programska oprema, ki se uporablja za prenos glasbe iz računalnika. 

Zmoţnosti te programske opreme omogočajo tudi prenos fotografij, video posnetkov, iger, 

kontaktne informacije, nastavitve elektronske pošte, spletne zaznamke in koledarje iPod 

modelov, ki podpirajo te funkcije. 

iPod sluţi tudi kot zunanja naprava za shranjevanje podatkov, kot pri mnogih drugih 

digitalnih predvajalnikih MP3 in je eden izmed ključnih Applovih izdelkov. 

iPod lahko predvaja več zvočnih zapisov, kot so MP3, AAC/M4A (MPEG 4 Audio), 

Protected AAC (Advanced Audio Coding), AIFF (Audio Interchange File Format), WAV 
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(Waveform Audio File Format), Audible audiobook in Apple Lossless. iPod Photo je uvedel 

moţnost prikaza JPEG (Joint Photographic Experts Group), BMP (Bitmap), GIF (Graphics 

Interchange Format), TIFF (Tagged Image File Format) in PNG (Portable Network 

Graphics) formatov slikovne datoteke. Peta in šesta generacija iPod-a, kot tudi tretja 

generacija iPod Nano-ta, lahko dodatno predvaja video formata MPEG-4 in QuickTime, z 

omejitvami pri video dimenzijah, tehničnemu kodiranju in hitrosti podatkov. iPod programska 

oprema za Microsoft Windows se je začela z drugo generacijo modela. Za razliko od večine 

drugih multimedijskih predvajalnikov, Apple ne podpira Microsoftov WMA (Windows Media 

Audio) avdio formata, ampak je pretvornik za WMA datoteke brez upravljanja digitalnih 

pravic (angl. digital rights management - DRM) zagotovljen z različico operacijskega sistema 

Windows z iTunes. Prav tako ni mogoče predvajati datotek v formatu MIDI (Musical 

Instrumental Digital Interface), vendar se lahko pretvori v ustrezne zvočne datoteke z 

uporabo naprednega menija v iTunes-u.  

Uporabnik mora uporabljati programsko opremo, ki je bila načrtovana posebej za prenos 

medijskih datotek na iPod-u, tako da je datoteke mogoče predvajati in videti. Običajno se 

iTunes uporablja za prenos medijev na iPod. 

Prvotno je bila povezava FireWire z gostiteljskim računalnikom uporabljena za posodobitev 

pesmi ali napajanje baterije. Sčasoma je začel Apple uporabljati kable USB namesto 

FireWire. Kasneje je prekinil z uporabo FireWire za prenos podatkov, pri čemer še vedno 

omogoča njegovo uporabo za polnjenje naprave. 

 

 

Slika 8: Primer iPod-a [29] 
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2.3 Prenosnik 

 

Prenosnik ali prenosni računalnik, imenovan tudi notesnik, je laţji in manjši prenosljiv osebni 

računalnik. Od namiznega osebnega računalnika se poleg laţje prenosljivosti in teţe razlikuje 

tudi po tem, da ima vgrajeno baterijo z moţnostjo polnjenja. Baterija omogoča uporabo 

prenosnika brez električnega napajanja iz omreţja. Trajanje avtonomije brez električnega 

napajanja je odvisno od konfiguracije in upravljanja porabe energije v računalniku ter 

kapacitete baterije. 

Prenosni računalnik je običajno oblikovan kot mapa, ki jo odpremo, z debelino običajno med 

18 in 38 mm in dimenzijami od 27x22 cm (13 zaslon) do 39x28 cm (17 zaslon) in navzgor. 

Zgornji del je namenjen zaslonu, spodnji pa navadno vsebuje vse pomembnejše komponente 

računalnika. 

Sodobni prenosnik tehta od 1,4 do 5,4 kg, starejši pa je običajno teţji.  

Prenosni računalnik je bil prvotno obravnavan kot majhna trţna niša in je bil v glavnem 

primeren za specializirana področja uporabe, kot npr. vojska. Včasih je bil namizni računalnik 

veliko bolj zmogljiv od prenosnega, vendar tehnologija vsak dan bolj napreduje in s tem se 

tudi zmogljivost prenosnika povečuje. Danes podjetja kupujejo in uporabljajo več prenosnih 

računalnikov kot namiznih. Tudi za študentsko in lastno uporabo so prenosniki postali ţe 

skoraj obvezujoči. 

Za mobilno poslovanje je potrebno prenosni računalnik povezati v internetno omreţje. To je 

moţno z različnimi mreţnimi vmesniki in prek različnih omreţij. Za povezavo lahko 

uporabimo mobilni telefon, ki ga poveţemo z računalnikom prek povezave IR ali Bluetooth, 

naprej pa prek storitve GPRS ali UMTS v internet. Obstajajo (zdaj ţe bolj zgodovinska 

lastnost) tudi vmesniki PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 

Association), ki jih vstavimo v prenosni računalnik in se direktno prek njih poveţemo v 

omreţje. Danes ima večina prenosnikov brezţične vmesnike ţe vgrajene in se z njimi lahko 

poveţemo v omreţje GSM (Global System for Mobile), WLAN, UMTS, GPRS in 

komuniciramo prek povezave Bluetooth in IR. Tako lahko kadarkoli in kjerkoli vstopimo v 

omreţje internet in uporabljamo vse storitve enako kot na osebnem računalniku. 

 

Najbolj znani proizvajalci prenosnikov so: HP, Toshiba, Acer, IBM Lenovo, Fujitsu Siemens, 

Apple, Dell, MSI, Samsung, Asus, SOLOnote, Sony Vaio (nekaj primerov si lahko ogledamo 

na Slika 9), Prestigio itd. 
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Slika 9: Prenosni računalniki [54] 

 

 

2.4 Tablični računalnik 

 

Na trgu so je pojavil posebni prenosni računalnik, imenovan tablični računalnik. Njegova 

glavna vhodna naprava je zaslon na dotik, kar pomeni, da lahko po njem pišemo, rišemo in 

klikamo, za kar običajno uporabljamo posebno pisalo, ki ne poškoduje zaslona. Ime je dobil 

po svoji obliki, saj je oblikovan kot elektronska tablica.  

Najdemo lahko različne vrste tabličnih računalnikov. Primerjavo med njimi lahko naredimo 

glede na njihovo obliko. Standardne oblike tabličnih računalnikov [50] so: 

 šolska tablica (angl. slate tablet PC) je klasični tablični računalnik v obliki ploščice z 

enim zaslonom na dotik in brez tipkovnice (Slika 10). 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

16 

 

 

Slika 10: Tablični računalnik [39] 

 

 raztegljiva osebna tablica (angl. convertible tablet PC) je v bistvu prenosnik z moţnostjo 

zaslona na dotik, katerega lahko zavrtimo za 180 stopinj (Slika 11). 

 

 

Slika 11: Tablični računalnik z vrtljivim zaslonom [43] 

 

 hibridni tablični računalnik (angl. hybrid tablet PC) je raztegljiva osebna tablica s 

snemljivo tipkovnico (Slika 12). 
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Slika 12: Tablični računalnik s snemljivo tipkovnico [44] 

 

 knjiţica (angl. booklet) je tablica z dvojnim zaslonom, ki se lahko zloţi kot knjiga (Slika 

13). 

 

Slika 13: Tablični računalnik z dvema zaslonoma [22] 

 

Tablični računalnik je najnovejša različica mini prenosnega računalnika, ki je tako majhen, da 

ga imamo lahko vedno pri sebi. Hitra odzivnost teh tabličnih računalnikov ter moţnost 

najrazličnejših priklopov, od USB, Mini USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, 3G, GPS itd. naredi to 

tablico zanimivo za povprečnega uporabnika, saj lahko le z nekaj kliki, brez da bi rabili s 

seboj nositi velik in neroden prenosni računalnik, odpremo Gmail, Facebook, YouTube, se 

poveţemo preko Wi-Fi ali 3G in ob tem uţivamo v svoji kavici.  
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Tablični računalniki so podprti z operacijskim sistemom Android (1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 

3.2. 4.0, 4.1), Win 7 ali iOS. Zelo zmogljivi procesorji do 1,86 GHz CPU ter znane blagovne 

znamke, kot so Samsung, Nvidia Tegra, Apple, Intel Atom zagotavljajo kar najboljšo 

odzivnost ter zmogljivost za še tako zahtevnega uporabnika.  

 

Prednosti tabličnih računalnikov v primerjavi s prenosniki so predvsem v njihovi velikosti in 

teţi. Zaradi svoje prenosljivosti so zelo praktični in se lahko uporabljajo med sedenjem na 

kavču, med leţanjem v postelji ali med hojo. Z njegovo tipično obliko knjige in posebno 

aplikacijo e-bralnika lahko zamenjamo tradicionalni vir branja. V primerjavi s prenosnimi 

računalniki imajo prednost tudi pri bateriji, saj le ta zdrţi tudi do 10 ur. Hipoma so 

pripravljeni za delo, ni potrebno čakati, da se naloţi operacijski sistem in omogočajo 

preprostejši dostop do vsebine z različnimi aplikacijami. Tablični računalniki pa imajo tudi 

nekaj slabosti, saj je strojna oprema, še zlasti zaslon, zelo dovzetna za škodo. V primerjavi z 

drugimi osebnimi računalniki imajo šibkejše zmogljivosti, še posebej video z nizko 

ločljivostjo je daleč v ozadju v primerjavi z velikimi brati.  

Pogost očitek tabličnim računalnikom je, da so sicer dobri za konzumacijo vsebin (se pravi za 

brskanje po internetu, gledanje filmov in videov, poslušanje glasbe ipd.), ne pa tudi za 

kreacijo vsebin. A ta očitek pravzaprav ni povsem na mestu, saj raziskave kaţejo, da je npr. 

20-krat več ljudi, ki le gleda posnetke na YouTubu, uredila in naloţili pa ga nanj sami niso še 

nikoli. Tako da je torej za večino spletnih in drugih potreb tablični računalnik vsekakor 

priročnejši [53]. 

Ena izmed pomembnih karakteristik tablic je vsekakor zaslon. Glede na to, da gre za izrazito 

mobilno napravo, jo bomo gotovo uporabljali v bolj različnih svetlobnih razmerah, kot npr. 

običajni računalnik ali prenosnik. Na soncu se sicer noben LCD (Liquid Crystal Display) 

zaslon ne odreţe najbolje, vendar med tablicami vsekakor obstajajo razlike. Ravno na plaţi 

torej e-knjig ne bomo brali, vendar je vidljivost čisto spodobna za krajša opravila. Na drugi 

strani je ţe mnogo ljudi spoznalo, da so tablice odlične naprave za ogled kakšne TV epizode 

ali filma in to kar v postelji. Pri ugasnjenih lučeh postane pomembna sposobnost zmanjšati 

svetlost na minimum.  

 

Projekt razvijanja tabličnih računalnikov sega v leto 1989, toda končni preboj je uspel 

podjetju Apple z iPad-om v letu 2010. Primerjava tabličnih računalnikov v letu 2011 je 

pokazala, da je imel iPad največji deleţ in pričakovano je bilo, da je z novo obliko iPad2 

obdrţal ta poloţaj [51]. 
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Analitiki ocenjujejo, da bo v letu 2012 po vsem svetu prodanih 119 milijonov tabličnih 

računalnikov, kar je 98% povečanje glede na leto 2011, ko je bila prodaja 60 milijonov [49]. 

Apple-ov iOS je še vedno prevladujoč operacijski sistem (OS) tablic, kar predstavlja 61,4% 

svetovne prodaje v letošnjem letu, kljub prihodu OS Microsoft Windows 8. 

Gartner [49] napoveduje svetovno prodajo tablic končnim uporabnikom glede na OS (Tabela 

1). Do leta 2016 naj bi prodaja Google-ovega OS Android-a zrastla iz 32% (2012) na 37%, 

deleţ Apple-ovega iOS pa naj bi se do leta 2016 zmanjšal na 46%. 

 

Tabela 1: Svetovna prodaja tablic končnim uporabnikom glede na OS [49] 

OS 2011 2012 2013 2016 

iOS 39.998.000 72.988.000 99.553.000 169.652.000 

Android 17.292.000 37.878.000 61.684.000 137.657.000 

Microsoft 0 4.863.000 14.547.000 43.648.000 

QNX 807.000 2.643.000 6.036.000 17.836.000 

Ostali OS 1.919.000 510.000 637.000 464.000 

Skupaj 60.017.000 118.883.000 182.457.000 369.258.000 

 

2.4.1 iPad 

 

iPad (Slika 14) je tablični računalnik podjetja Apple Inc., ki je v prvi vrsti namenjen 

avdiovizualnim medijem, vključno s knjigami, revijami, filmi, glasbo, igrami, aplikacijami in 

spletnimi vsebinami. Njegova velikost in teţa sodita nekje med sodobne pametne telefone in 

prenosne računalnike. iPad deluje na podlagi istega operacijskega sistema kot iPod Touch in 

iPhone. Na njem delujejo vse lastne aplikacije, kot tudi aplikacije iPhone-a. Brez sprememb 

bo iPad omogočal uporabo le tistih programov, ki jih bo odobril Apple in tistih, ki so 

razdeljeni preko Apple App Store, z izjemo programov, ki delujejo znotraj iPad-ovega 

spletnega brskalnika. 

Tako kot iPhone in iPod Touch, ima tudi iPad večfunkcijski (angl. multitouch) zaslon, po 

čemer se razlikuje od večine prejšnjih tabličnih računalnikov, ki so za pritisk uporabljali 

pisalo in ima tudi virtualno tipkovnico na zaslonu namesto fizične tipkovnice. iPad se prodaja 

kot model z Wi-Fi povezavo in kot telefon. Wi-Fi povezava je uporabljena za dostop do 

lokalnega omreţja in interneta, modeli s telefonom pa se poleg Wi-Fi-ja poveţejo tudi v 

mobilno omreţje z omreţjem 3G ali 4G. Od izdaje operacijskega sistema iOS 5 ni več 
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potrebno upravljati in sinhronizirati naprave z zagonom iTunes-a na osebnem računalniku, ki 

je povezan z iPad-om preko kabla USB. 

iPad je tudi zelo primeren za uporabo v razredu. Kmalu po njegovem izidu so poročali, da je 

bilo kar 81% najboljših knjiţnih aplikacij namenjenih otrokom. iPad je bil imenovan tudi za 

revolucionarno orodje za pomoč otrokom z avtizmom za laţje učenje komuniciranja in 

druţenja. Veliko šol in univerz je tudi uporabilo iPad-e. V letu 2010 je na primer Univerza 

Youngstown State začela ponujati triurni najem iPad-ov [27]. 

 

 

Slika 14: Primer iPad-a [28] 

 

 

2.5 Ročni računalnik 

 

Ročni računalnik je podoben prenosnemu računalniku, le da je manjši, manj zmogljiv in ne 

omogoča toliko razširitvenih moţnosti. Ime je dobil po tem, ker ga lahko med uporabo drţimo 

v roki. Navadno ima za polovico površine zaslon, drugo polovico pa zavzema tipkovnica. 

Tipkovnica je majhna, vendar kljub temu omogoča precej enostaven vnos podatkov. Zaslon je 

v večini primerov barvni in v primerjavi z zaslonom prenosnega računalnika precej manjši. 

Vse te lastnosti lahko vidimo tudi na Slika 15. Novejši modeli imajo kakovosten barvni 

zaslon, precej velik pomnilnik in zmogljiv procesor ter brezţične vmesnike za povezavo v 

mobilna omreţja. Delovno okolje predstavlja operacijski sistem, kar pomeni, da lahko k 

standardnim programom nalagamo dodatne po lastni ţelji. Storitve, ki jih lahko uporabljamo 
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na ročnem računalniku, pa so odvisne od nameščene programske opreme. Uporabljamo lahko 

spletne storitve, elektronsko pošto, WAP-storitve oziroma vse ostale storitve, ki so nameščene 

na računalniku. Z internetom se lahko poveţemo prek mobilnega telefona, ki z računalnikom 

komunicira prek infrardeče povezave in povezave Bluetooth. Novejši ročni računalniki imajo 

določene mreţne vmesnike ţe vgrajene. 

 

 

Slika 15: Primer ročnega računalnika [26] 

 

 

2.6 Bralnik e-knjig 

 

Elektronski bralnik knjig imenovan tudi e-bralnik je mobilna elektronska naprava, ki je 

namenjena predvsem branju digitalnih e-knjig in revij. 

Glavni prednosti e-bralnika sta boljša berljivost, še posebej v močni sončni svetlobi in pa 

daljša ţivljenjska doba baterije in avtonomnost naprave [20]. To se doseţe z uporabo 

tehnologije elektronskega papirja (e-papirja) za prikaz vsebine. Komercialna prodaja e-papirja 

je večinoma na voljo v črno beli barvi (16 odtenkov sive) in redkeje v barvah. 

Veliko e-bralnikov lahko uporablja internet preko povezave Wi-Fi, včasih imajo povezavo do 

digitalnega prodajalca e-knjig, ki omogoča uporabniku, da kupuje in sprejema digitalne e-

knjige preko tega prodajalca. Na e-bralnik lahko prenesemo tudi gradivo iz računalnika ali pa 

ga beremo iz pomnilniške kartice. 
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Eden izmed boljših bralnikov je Amazon-ov produkt Kindle [21]. Le ta omogoča branje knjig 

na črno belem zaslonu, s tehnologijo, ki se ji reče e-link ali elektronsko črnilo. Takšen ekran 

se počasneje osveţuje in omogoča trenutno prikazovanje samo črne ali bele barve. Velika 

prednost takega ekrana pa je, da je pogled na ekran skoraj tak kot na navaden list papirja. 

Baterija novejšega Kindle-ovega e-bralnika naj bi zdrţala kar neverjetnih 8 tednov. 

 

Priljubljeni e-bralniki so: Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Kobo, Sony Reader in 

PocketBook. 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

23 

 

3 IZBRANI PRIMERI M-IZOBRAŢEVANJA 

 

Sodobna tehnologija in orodja so danes vse bolj uveljavljena podpora pri učenju, postajajo 

neizogibni pri študijskem procesu in pouku. Tudi v Sloveniji je v zadnjem času veliko govora 

o m-izobraţevanju, vendar ne najdemo veliko primerov takega načina izobraţevanja. Še 

najbolj se pojavljajo v zadnjem času, ko so tablični računalniki doţiveli velik bum. V tujini pa 

se je tudi ţe pred izbruhom tablic izvajalo veliko primerov m-izobraţevanja. Nekateri od teh 

primerov so predstavljeni v tem poglavju, vir primerov so prispevki avtorjev. 

 

 

3.1 Eksperiment učenja novih angleških besed s pošiljanjem SMS-ov 

 

Cilj študije [3] je bil razviti nov mobilni sistem učenja z uporabo mobilnih telefonov pri 

poučevanju novih tehniških angleških besed za dodiplomske študente kot pomoč pri 

predavanjih v angleškem jeziku. 

Raziskava je bila izvedena na Univerzi Near East v severnem Cipru na oddelku za 

računalniško informacijski sistem med spomladanskim semestrom 2007. Za pošiljanje 

sporočil SMS so avtorji razvili program na osebnem računalniku, ki temelji na Microsoft 

Windowsih in se imenuje Orodje za mobilno učenje (MOLT – Mobile Learning Tool). 

Eksperiment je bil izveden s 45 naključno izbranimi študenti prostovoljci, ki so obiskovali 

prvi letnik in so bili pripravljeni sodelovati. Pred začetkom eksperimenta je bilo potrebno 

preveriti, da imajo vsi udeleţenci mobilne telefone, ki jih nosijo ves čas s seboj. Model in 

značilnosti mobilnih telefonov niso bili pomembni, saj lahko vsak mobilni telefon prejema in 

prikazuje sporočila SMS. 

Programska oprema MOLT-a temelji na programskem jeziku Visual Basic. V programu je za 

pošiljanje sporočil SMS uporabljen ActiveX kontrolni paket Logiccode GSM, ki iz osebnega 

računalnika pošlje sporočila SMS na priloţen mobilni telefon preko vmesnika Bluetooth. 

Vsak model standardnega mobilnega telefona se lahko uporablja tako dolgo, dokler ima 

povezavo preko vmesnika Bluetooth. Mobilni telefon prejme sporočila in telefonske številke 

iz osebnega računalnika in nato pošlje ta sporočila prejemnikom – študentom v časovnih 

okvirih, ki jih določi osebni računalnik. Shemo sistema vidimo na Slika 16. 

 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

24 

 

 

Slika 16: Blokovna shema sistema [3] 

 

Najprej učitelji ročno na osebni računalnik naloţijo številke mobilnih telefonov in besede, ki 

jih je potrebno poslati ter njihove pomene. Poteg teh stvari pa se določita še začetni in končni 

datum ter čas eksperimenta. Edina obveznost, ki jo študenti morajo storiti je, da imajo svoj 

mobilni telefon priklopljen tekom dneva, da lahko prejemajo nove besede in njihove pomene 

kot sporočila SMS. Sporočila se pošiljajo študentom glede na datum in čas, ki ju določi učitelj 

preko mobilnega omreţja GSM. 

Vsake pol ure program prebere novo sporočilo s seznama sporočil in to sporočilo pošlje kot 

SMS vsem študentom, ki so vključeni v eksperiment. Za študente, ki prejemajo ta sporočila, 

se pričakuje, da jih berejo in se učijo novih besed, ne glede na to kje se nahajajo. Sporočilo 

poleg angleške besede vključuje tudi njen pomen. Opis pomenov besed je v čim krajši obliki, 

tako da lahko prejemniki berejo ta sporočila na majhnih zaslonih, ne da bi se morali večkrat 

pomikati navzdol. 

Računalniški program je sestavljen iz enega samega grafičnega uporabniškega vmesnika, ki 

temelji na prikazu. Slika 17 prikazuje posnetek zaslona, ko je program v teku. Program deluje 

tako, da vnesemo začetni in končni datum ter čas eksperimenta in ko se enkrat začne, teče 

celotno poskusno obdobje in se konča samodejno ob zahtevanem datumu in času. Preden se 

program zaţene, se ustvarita dve besedilni datoteki. Datoteka MESSAGES.DAT shranjuje 
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sporočila (tj. izbrane tehnične angleške besede in njihove pomene), ki se bodo poslala vsem 

študentom. Podobno datoteka PHONES.DAT, hrani številke mobilnih telefonov vseh 

študentov, ki sodelujejo v poskusu. 

 

 

Slika 17: Prikaz programa [3] 

 

Datoteki MESSAGES.DAT in PHONES.DAT ustvari učitelj s pomočjo urejevalnika besedil, 

kot je Windows-ova Beleţka. Datoteka MESSAGES.DAT vsebuje seznam besed in njihovih 

pomenov. Najprej je napisana beseda, kateri v naslednji vrstici sledi njen pomen. 

Računalniški program deluje na naslednji način: 

- Program deluje med 9:00 in 17:00, kar je običajen delovnik. Dunn in Dunn [3] sta 

ugotovila, da je optimalni čas za učenje podnevi (30% zjutraj, 30% popoldan in 30% 

zvečer) in to je eden od razlogov, zakaj se je eksperiment izvajal podnevi. 

- Vsake pol ure program prebere novo sporočilo iz datoteke sporočil in pošlje to 

sporočilo kot SMS vsem študentom, ki sodelujejo v poskusu. 

- Od študentov, ki prejemajo sporočila, se pričakuje, da jih berejo in se učijo novih 

besed, ne glede na to, kje se nahajajo. 
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- Dnevno v 8-urnem delovnem intervalu pošlje 16 sporočil. Skupaj je bilo 48 sporočil. 

Teh 48 sporočil je bilo naključno razporejenih v tri skupine, in sicer A, B in C. Vsaka 

skupina ima 16 sporočil in vsak prejme istih 16 sporočil trikrat tekom eksperimenta. 

Eksperiment je bil končan v devetih dneh. 

- Sporočila so bila poslana v naslednjem zaporedju: Skupina A: 1., 2. in 7. dan 

          Skupina B: 3., 4. in 8. dan 

          Skupina C: 5., 6. in 9. dan. 

Pomena ponavljanja v učenju ne smemo podcenjevati. Govorjenje jezika, plavanje, igranje 

iger, strojepisje ali voziti avto se vse naučimo s ponavljanjem. To je razlog, zakaj so se 

sporočila ponavljala in ista sporočila so bila poslana na tri različne dneve. 

Da bi ugotovili učne sposobnosti študentov, so izvajali test pred eksperimentom in po njem. 

Pri obeh testih je bil poudarek na besedah, ki so bile uporabljene v eksperimentu. Po 

eksperimentu je bilo pričakovati, da naj bi se študenti naučili besede in s tem dosegli višje 

ocene. Preskusni pogoji (npr. trajanje testa in okolje) so bili enaki v obeh testih. 

 

 

3.2 Projekt pogosto zastavljenih vprašanj 

  

Orodje DFAQ (Dynamic frequently asked questions – orodje za dinamično pogosto 

zastavljanje vprašanj) je izdelal in razvil Dick Ng''ambi [8] na Univerzi v Cape Townu (UCT) 

kot okolje za študente in predavatelje, kjer postavljajo vprašanja in se posvetujejo. Uporablja 

platformo, ki ima dvosmerni SMS vmesnik. Zagotavlja anonimni medij, preko katerega se 

študentje lahko posvetujejo med seboj, s predavatelji in mentorji. 

Projekt DFAQ se je začel kot doktorska raziskava v letu 2002, katere cilj je bil oblikovanje 

anonimnega posvetovalnega okolja za krepitev vloge študentom s postavljanjem vprašanj. Od 

takrat je projekt napredoval, saj vključuje tudi funkcije mobilnih telefonov za širši dostop. 

Vrednost DFAQ-ja kot učni pripomoček se nahaja v večplastnem načinu poučevanja in 

učenja. Na eni ravni je to zbliţevanje treh okolij: učno okolje, druţbeno okolje in 

komunikativno okolje. Skozi DFAQ, kot učno okolje, študentje z vprašanji vabijo vrstnike, da 

jim pomagajo pri iskanju odgovorov o problemih, ki se jim pojavijo. Profesorji iz študentskih 

objav lahko razberejo stopnjo razumevanja študentov in prilagodijo svojo pedagogiko novim 

učnim potrebam. Orodje DFAQ prinaša tudi to prednost, da študenti, ki ne morejo postaviti 

vprašanj v razredu, zaradi različnih vzrokov, kot so pomanjkanje časa v velikem razredu, 
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nizko spoštovanje ali srameţljivost, tako laţje objavijo vprašanje in tudi odgovarjajo na 

vprašanja drugih. DFAQ-jev vmesnik med SMS-i preko mobilnih telefonov sluţi kot virtualni 

komunikacijski center za študente. 

Študentski mobilni telefoni pa niso edini medij komunikacije. Spletni brskalniki so integrirani 

na tak način, da lahko učenci uporabljajo sporočila SMS za pridobivanje razrednih obvestil, 

kakor tudi objavljajo vprašanja in odgovore. Uporabniki spletnega brskalnika lahko 

komunicirajo z razredom anonimno, ne glede na to, katere naprave imajo uporabniki na voljo 

v danem trenutku. 

 

3.2.1 Delovanje orodja DFAQ 

 

Če ţeli uporabnik uporabiti orodje DFAQ iz mobilnega telefona, mora najprej ustvariti 

sporočilo z nazivom foruma (npr. cet0625) in ga poslati DFAQ-jevi kratki kodni številki. 

Naziv foruma je lahko koda predmeta ali identifikacijska koda projekta. DFAQ-jeva 

anonimnost je omejena na forum. Z drugimi besedami, uporabnik ve, da vprašanje prihaja od 

sošolca, ne ve pa od koga natančno. Anonimnost znotraj skupine omogoča, da ostanejo 

vprašanja znotraj skupine pomembna. 

Poslano sporočilo SMS s predmetno kodo na številko DFAQ aktivira sistem, da prebere 

»virtualno oglasno desko«, naloţi najnovejše novice in jih pošlje uporabniku. Moţnost branja 

predmetnih obvestil na zahtevo daje uporabnikom nadzor, kdaj in kje bodo prejemali taka 

obvestila. Vsak uporabnik lahko pošlje predmetno obvestilo ali odgovor na vprašanje na 

katero koli mobilno številko. S posredovanim sporočilom uporabniki dobijo pomembne 

odgovore ali obvestila iz DFAQ na svoje telefone. Na primer, če je predavanje odpovedano 

ali se je čas vaj spremenil, lahko sporočilo objavijo na spletni strani DFAQ in posredujejo 

študentom na svoje telefone. To omogoča študentom, da opravijo ureditve pred prihodom na 

kampus in/ali dostopanjem do spletne strani DFAQ. Za študente je bolj verjetno, da imajo 

večji dostop do mobilnih telefonov, kot dostop do računalnikov na UCT, tako imajo boljšo 

moţnost, da so pravočasno obveščeni, kot če so sporočila objavljena samo na spletni strani. 

 

3.2.2 Pošiljanje obvestil 

 

Za pošiljanje postavk na oglasni deski morajo študentje imeti dovoljenje, medtem ko imajo 

predavatelji privzeto dovoljenje za svoje predmete. Vsi uporabniki DFAQ-ja si lahko ogledajo 
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obvestila z uporabo spletnega brskalnika, potegnejo podatke na svoj mobilni telefon ali jih 

posredujejo drugim. Za objavo novic na oglasni deski, mora pooblaščeni uporabnik poslati 

naslednje: [predmetna koda]-[novice] in sporočilo. Na primer: cet0625-novice Sredin test bo 

potekal v LT2 ob 11:00. 

 

3.2.3 Pošiljanje vprašanj 

 

Pošiljanje vprašanj v DFAQ-ju je doseţeno v enem od naslednjih načinov: uporabnik lahko 

napiše vprašanje s pomočjo spletnega vmesnika DFAQ (Slika 18) ali pošlje vprašanje na 

DFAQ preko sporočila SMS. Če pošlje vprašanje preko sporočila SMS, mora spredaj 

postaviti ime foruma (na primer: cet0625 Kje na DFAQ lahko najdem publikacije?). Ugotovili 

so, da so študentje raje uporabljali krajše (ţargonske) oblike sporočil. Kot komunikativno in 

socialno orodje, je uporaba takšnega pogovornega ţargona za znanje dovoljena. Pravilo je le, 

da morajo iskalci in dajalci informacij imeti skupni jezik. 

Ko novo vprašanje prispe v DFAQ, to orodje samodejno pošlje elektronsko pošto (opcijsko 

tudi sporočilo SMS), da obvesti forumskega sklicatelja in pošlje uporabniku potrdilo o 

prejemu z dodeljeno referenčno številko. To številko lahko uporabnik doda k zastavljenemu 

vprašanju – npr. cet0625-18 + drugi sorodni DFAQ članki. Vprašanja čakajo na odgovore v 

javni vrsti, tako da lahko vsakdo vidi katera vprašanja so bila postavljena. Na vprašanja se 

lahko odzove vsak in vprašanje ima lahko veliko odgovorov. Poleg tega lahko oseba, ki 

odgovarja, uporabi referenčno številko za razširitev vprašanja. 

Odzivi, ki jih objavijo vrstniki, so označeni kot odzivi vrstnikov, odzivi predavateljev pa so 

označeni z vnaprej dogovorjenim simbolom, da opozori uporabnike na vir odziva. DFAQ 

pošlje odgovore bodisi po elektronski pošti ali sporočilu SMS, metoda odgovora je odvisna od 

začetnega vprašanja. Ne glede na to, kako so vprašanja objavljena na DFAQ-ju, ostaneta 

vprašanje in odgovor na spletu DFAQ-ja, kjer ju lahko preberejo in komentirajo drugi 

uporabniki. Znotraj DFAQ-ja je vsako vprašanje mogoče obravnavati kot klepetalnico, kjer je 

stekel pogovor, se trenutno dogaja ali bo najverjetneje šele stekel. 
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Slika 18: Primer objave vprašanja na DFAQ preko brskalnika [8] 

 

3.2.4 Sodelovalno spraševanje 

 

Pogovor poteka v treh oblikah: objava odgovora, širjenje obstoječega vprašanja in 

sodelovanje mobilnih uporabnikov v pogovoru s posredovanjem sporočil preko sporočil SMS. 

Inovativna značilnost DFAQ-ja je, da podpira sodelovalno spraševanje: uporabnik lahko 

postavi vprašanje, ki sproţi enega ali več drugih vprašanj. Namesto, da bi se ta nova vprašanja 

objavila kot ločena vprašanja, DFAQ omogoča, da se začetno vprašanje podaljša in postopno 

rešuje. Na ta način DFAQ razširja meje 160 znakov na sporočilo SMS. Slika 19 prikazuje 

primer takšnega sodelovalnega vprašanja. 
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Slika 19: Primer sodelovalnega spraševanja v DFAQ-ju [8] 

 

Vsakemu poslanemu vprašanju na DFAQ je dodeljena edinstvena referenčna številka. Na 

Slika 19 je v tem primeru referenčna številka 62. Za dodajanje k vprašanju v tem primeru, 

mora uporabnik poslati DFAQ-jevi številki sporočilo, kot je cet0625-62 + Je ta izziv potrjen 

ali ne? ''62'' identificira vprašanje, ki se razširi, ''+'' pa označuje, da je sporočilo potrebno 

dodati k ţe obstoječemu vprašanju. Če ''+'' ni, se poslano sporočilo obravnava kot odgovor na 

vprašanje. 

Nekatere funkcije DFAQ, vključno s sodelovalnim spraševanjem, so na voljo le preko 

sporočil SMS. Na primer, razširitev števila znakov sporočil SMS za podporo sodelovalnega 

spraševanja ni na voljo s spletnega vmesnika. Z uporabo DFAQ-jevega spletnega vmesnika 

ima uporabnik dostop do naslednjih funkcij: iskanje DFAQ-jeve objave s pomočjo ključnih 

besed, dela vprašanj ali odgovora, ogled pogosto branih vprašanj, ogled najbolj pogostih 

objav in ogled nedavno objavljenih vprašanj. 

 

3.2.5 Uporaba DFAQ-ja na Univerzi v Cape Townu 

 

DFAQ je bil uporabljen v različnih programih in projektih na UCT od leta 2003. Vmesnik 

mobilnih telefonov je bil dodan orodju DFAQ leta 2005.  



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

31 

 

Leta 2006 in 2007 je predavatelj organizacijske psihologije uporabil orodje DFAQ v dveh 

programih, »Organizacijsko učenje in wellness« ter »Delovna razmerja in organizacijske 

spremembe« in prav tako v modulu »Organizacijsko učenje«. 

3.3 Študija uporabe mobilnega telefona v izobraţevanju v Gotlandu 

 

Projekt mobilnega izobraţevanja [1] na švedskem otoku Gotland je bil omejen na študijo, 

kako se lahko mobilni telefoni uporabljajo v izobraţevanju s poudarkom na videu. Odločili so 

se, da prezrejo rešitve z dlančniki in prenosnimi računalniki. Poskus je bil izveden med 

spomladanskim semestrom leta 2008. Udeleţenci v projektu so bili izbrani študenti, ki so 

študirali različne programe na Komvuxu - izobraţevalnem centru za odrasle v Visbyju. Po 

vsaki komunikacijski seji so izvajali intervju s študenti. Sklepi in pogovori na konferenci, na 

kateri so predstavili to študijo, kaţejo, da le v nekaterih primerih predavatelji uporabljajo 

video klice med učitelji in učenci v katerikoli aplikaciji. Podjetje 3iMobile ima kot dopolnilo 

k jezikovnim predmetom moţnost izvajanja video pogovorov med učiteljem in enim 

učencem. V tem projektu so raziskovali, če bi bilo moţno, da bi več uporabnikov mobilnih 

telefonov imelo hkrati pogovor. 

Uporabili so konferenčni sitem Tandberg Centric 1700 MXP (Slika 20) kot tehnološko 

platformo in storitve navidezne sobe srečanj iz One Conference Company. 

 

 

Slika 20: Uporabljen konferenčni sistem [1] 

 

Z njihovo omejitvijo števila udeleţencev in predmetov niso mogli sklepati zelo široko. 

Vendar študija kaţe, da bo mobilno učenje, v obliki, kot so ga testirali, igralo vlogo kot 

dopolnitev k poučevanju v razredih ali skupinah, zlasti za študente, ki zaradi različnih 

razlogov ne morejo priti v šolo za krajše ali daljše časovno obdobje. Poleg tega ta raziskava 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

32 

 

kaţe, da je kakovost zvoka in slike z učiteljevih mobilnih telefonov na učenčeve povsem 

sprejemljiva. Vendar pa je veliko večja teţa na opremi in programski opremi pošiljatelja. Prav 

tako je potrebno, da imajo študentje dobro delujoče 3G telefone z dvema kamerama. 

 

Izbira modela mobilnih telefonov ni imela tako velike vloge, kot je bilo pričakovano. Slike so 

bile v glavnem visoko kakovostne. Nekaterih slik ni poslalo slikovnemu sistemu, kljub 

modelu s 3G, saj nekateri mobilni telefoni izključujejo svoje slike in pokaţejo le prejeto sliko, 

kar je lahko tudi prednost, saj včasih lastna slika blokira prejeto sliko. 

Obstajajo različne velikosti zaslonov za video klice med različnimi modeli. Študentje so 

včasih potoţili, da je bila slika nekoliko nestabilna ter na zaslonu majhna. Večinoma sta zvok 

in slika zelo visoke kakovosti. Občutek navzočnosti je močnejši, kadar je v uporabi 

prostoročna funkcija. Ko je veliko študentov na spletu, je potrebno uporabiti prostoročno 

funkcijo, da bi se izognili zvočnim motnjam in prekinitvam. Stojala za mobilne telefone niso 

bila vključena, čeprav jih je predlagalo več študentov. Ne glede na to je veliko študentov 

naredilo svoja domača stojala. V nekaterih primerih je bilo potrebno mobilne telefone 

ponovno zagnati, saj so bili le-ti prekinjeni v povezavi.  

Tudi Excel-ovi dokumenti so presenetljivo dobro vidni na mobilnih telefonih. Ampak za 

uporabo potrebujemo 250% povečavo, velike črke in po moţnosti povečevalno steklo. 

Konferenčni sistem je bil s strani študentov vedno uvrščen visoko. Slika, ki je bila razposlana, 

je bila visoke kakovosti in veliko boljša, kot slika, ki so jo študenti prejeli z običajni mobilnim 

videom. Povezava kamere za dokumente (Slika 21) in računalnika z različnimi programi je 

prav tako naredila sejo bolj raznoliko. Sistem je deloval tudi takrat, ko se je zgodilo, da je 

moral študent ostati npr. na Portugalskem. 
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Slika 21: Kamera za dokumente ELMO L-1e Visualizer [1] 

 

Velika pozornost je bila namenjena oceni metodologije v tovrstnem mobilnem učenju. Bilo je 

izraţenih nekaj negativnih mnenj. Nekdo je mislil, da je manj občutka navzočnosti v 

primerjavi z razredom ter da je včasih lahko študent nekoliko osamljen, če ni povezanih 

veliko študentov. Iz istega razloga so tudi izgubili skupinsko dinamiko, ki pogosto obstaja v 

razredu. 

 

Zelo učinkovito je bilo tudi to, da se učenje prekine za nekaj časa po tem, ko so vsi dobili 

nalogo. Potem je šlo za nove povezave, ko so morali udeleţenci pojasniti, kako so rešili 

nalogo. Testirali so tudi, ali lahko dokaţejo svojo identiteto preko mobilnih telefonov, vendar 

slika iz mobilnega telefona v konferenčni sistem ni imela take kvalitete, da bi lahko dobili 

dovolj podrobnosti za identifikacijo. 

 

Študenti, ki so bili vključeni, so izpolnili SMS test. Rekli so, da bi lahko uporabili SMS 

vprašanja kot primer dobre prakse pred preskusom ali kot način za pridobivanje zanimanja za 

problem na tem področju. Za zelo enostavno se je izkazalo tudi pošiljanje kratkih tekstovnih 

sporočil nazaj kot odgovor na vprašanje. Bilo je nekaj praktičnih začetnih teţav, kot npr. 

nekateri študentje so morali zelo dolgo čakati na odgovor ali niso prejeli nobenega SMS 

vprašanja. Študentje so ţeleli takoj ugotoviti, če so odgovorili prav ali narobe. Nekateri so 

trdili, da ta metoda ne more nadomestiti tradicionalne teste znanja.  

Razposlati SMS vprašanja je lahko zelo zanimiva funkcija na vajah pred preskusom in 

zanimiv način za ustvarjanje interesa na področju znanja. 
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3.4 Mobilno upravljanje z učenjem  

 

Aplikacija MEM (The Mobile Education Manager) [10] uporablja mobilni telefon za ogled 

izobraţevalnih virov (HTML, PDF, MP3 in MP4) na spletu in za laţjo komunikacijo med 

tistimi, ki so prijavljeni v sistem. Nekatere izmed omenjenih funkcij še niso izraţene v 

izvedljivi datoteki. Ta vloga je bila zgrajena z nalogo pomagati globalni vasi pri širjenju 

odprtih virov izobraţevanja in v končni fazi prispevati k zmanjšanju digitalnega razkoraka. 

Aplikacija MEM (Slika 22) je bila zgrajena, da omogoči upravljanje razreda, vsebine in 

komunikacije, kot prikazuje spodnji diagram. Razredni upravljalec omogoča učni sistem 

upravljanja v razredu. Sistem za upravljanje vsebin omogoča, da si ogledamo različne vrste 

odprtih izobraţevalnih virov na spletu. Upravljalec za komunikacijo omogoča komuniciranje 

z glasom in sporočili SMS med študenti. Uporabljen je tudi procesni streţnik, ki pohitri 

obdelave na mobilnem telefonu. 

 

Slika 22: Diagram MEM-a [10] 

 

Na procesni streţnik se lahko prijavimo z uporabo Wi-Fi in tako dostopamo do različnih vrst 

izobraţevalnih virov, ki so na voljo na spletu. Trije spletni iskalniki in spletne strani so na 

voljo za iskanje vsebin: Google, Wikipedija in OCW iskalnik (Slika 23). Ogledamo si lahko 
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HTML, MP3, MP4 in PDF datoteke. Za ogled na telefonu procesni streţnik datoteke PDF 

pretvori v format HTML. 

 

 

Slika 23: Spletni iskalniki [10] 

Drug pomemben del MEM-a je funkcija razrednega upravljalca, ki je sistem učnega 

upravljanja in v katerem si študenti lahko delijo učno gradivo v realnem času s predavatelji. 

Študenti lahko predhodne diapozitive uporabljajo za predavanja, pošljejo vprašanja 

predavatelju preko sporočil SMS, snemajo predavanje, ki se trenutno izvaja in ga naloţijo na 

procesni streţnik. V ta namen je na voljo storitev pretakanja. Študentsko medsebojno 

spraševanje je bilo testirano v nekaterih razredih in bilo zelo dobro sprejeto v velikih razredih, 

v katerih študentje raje ostanejo anonimni. 

 

Ta aplikacija je bila prvotno oblikovana v skladu s poslanstvom narediti najboljši model 

izobraţevanja v drţavah v razvoju z mobilnimi telefoni. To je večji pomen kot digitalni 

razkorak, saj privede do informacijske vrzeli in zapiranje te vrzeli je zelo nujno. 

Naslednji korak tega projekta je narediti mobilni telefon za resničen, večopravilni 

izobraţevalni pripomoček. To bo zahtevalo tudi nekaj dela na strojnem delu. Na primer, 

omogočiti tiskanje z mobilnega telefona bo privedlo do velike uspešnosti. Uporaba mobilnega 

telefona kot mikrofon in kot mobilni diktafon privede do laţjega komuniciranja z nizkimi 

stroški. 
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3.5 Sistem TXT-2-LRN  

 

Razvoj sistema TXT-2-LRN (Text To Learn – besedilo na učenje) [16] temelji na 

predpostavki, da ima danes večina študentov mobilne telefone podprte z uporabo sporočil 

SMS in jih prinašajo v šolske klopi. S tem je bila najpomembnejša infrastruktura IKT-ja 

(informacijske in komunikacijske tehnologije) za razredno interakcijo ţe v veljavi. Da bi 

izkoristili to priloţnost, je bilo potrebno omogočiti predavateljem, da med predavanji 

prejemajo sporočila študentov. Sprejeta je bila zelo enostavna rešitev: mobilni telefon so 

povezali s predavateljevim prenosnim računalnikom in nanj namestili orodje SMS studio za 

upravljanje sporočil SMS, ki podpira glasovanje preko sporočil SMS, klepetanje, informacije, 

kvize in druge storitve. Kot alternativa tej nastavitvi, bi se lahko uporabilo SMS-prehod 

namesto telefona. Programska oprema za SMS-e omogoča predavateljem branje dohodnih 

sporočil SMS na računalniškem zaslonu brez teţav in tudi samodejno analizo rezultatov 

ankete. Poleg tega omogoča tudi pošiljanje sporočil na katerikoli mobilni telefon. Slika 24 

prikazuje diagram infrastrukture osnovnega sistema. 

 

 

Slika 24: Infrastruktura TXT-2-LRN [16] 

 

Na podlagi pregledane literature o mobilni tehnologiji, IKT v razredu in pedagogike, sta bili 

načrtovani dve novi dinamični učilnici: 

 Odprti kanal: Ta omogoča študentom, da pošljejo vprašanja in pripombe na 

predavateljev prenosni računalnik preko SMS-ov brez prekinjanja razreda. Predavatelj 

lahko prebere sporočila na zaslonu računalnika in se odloči ali bi bilo primerno 

komentirati prejeto sporočilo ali ne, prejeta sporočila enostavno upravlja, saj jih 
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razvršča in pregleduje preko razredne »kontrolne točke«, točke med pavzami, ko 

sprašuje (verbalno), ali obstajajo kakršna koli vprašanja ali pripombe, nato pa 

nadaljuje z naslednjo temo ali segmentom. Na vsa vprašanja ali opombe, ki imajo 

vrednost in niso bila obravnavana v razredu, lahko predavatelj odgovarja preko 

sporočil SMS ali odpre razpravo na tradicionalnem forumu. Slika 25 prikazuje kako so 

se na predavateljevem računalniku prikazala sporočila študentov. 

 

 

Slika 25: Prikaz zaslona - Odprti kanal [16] 

 

 M-kviz: V razredu predavatelj predstavi diapozitive, ki vsebujejo vprašanja, ki se 

nanašajo na temo s štirimi moţnostmi (A, B, C in D). Študentje so razpravljali o 

vprašanju, oddajali svoje glasove preko mobilnih telefonov in na zaslonu projektorja 

spremljali grafični prikaz rezultatov. Ta funkcija se uporablja predvsem za koncept 

testov ali za sproţitev razprave v razredu. Slika 26 prikazuje prikaz rezultatov M-kviza 

na prenosnem računalniku predavatelja. Udeleţencem je bil preko projektorja prikazan 

samo grafikon. 
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Slika 26: Prikaz zaslona - M-kviz [16] 

 

Slika 27 prikazuje primer uporabe sistema. Na začetku vsakega predavanja je bil predstavljen 

diapozitiv kot obvestilo študentom, če imajo vprašanje ali pripombo lahko dvignejo roko ali 

pošljejo sporočilo SMS. Prav tako se je v kotu vsakega diapozitiva prikazala številka 

predavateljevega mobilnega telefona. Na vsako predavanje je interaktivni kviz (M-kviz) 

potekal samo enkrat in študentje so bili povabljeni k diskusiji njihovih odgovorov z ostalimi 

študenti poleg njih pred pošiljanjem glasov. Študentje so bili obveščeni, da s poslanim 

sporočilom ostanejo anonimni, saj bodo številke mobilnih telefonov skrite. 
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Slika 27: Primer uporabe sistema (zgoraj Odprt kanal, spodaj M-kviz) [16] 

 

 

3.6 Mobilno učenje v drţavah v razvoju 

 

Uporaba mobilnega telefona v izobraţevanju [14] se je v zadnjih nekaj letih v Aziji povečala. 

Izraz m-izobraţevanje je dobil velik pomen pri opisovanju brezţičnih učnih strategij in 

procesov v celotni lestvici poučevalnega uresničevanja. Podiplomski študentje na King 

Mongkut-ovem inštitutu za tehnologijo v severnem Bangkoku so uporabljali mobilne telefone 

za sodelovanje pri preskusih in več kot 90 odstotkov udeleţencev je imelo svoje lastne 

mobilne telefone. Študentje so poslali kratko sporočilo (SMS) na določeno številko, da bi se 

odzvali na kviz vprašanja, ki so bila prikazana na projekcijskem platnu. Rezultati študentov 

med uporabniki mobilnih telefonov so bili enaki, kot pri tradicionalnih testirancih. Med tem 

časom so preučevali učenje angleškega jezika kot drugega jezika z uporabo mobilnih 

telefonov na Japonskem. Sporočili so, da na Japonskem mobilni telefoni presegajo število 

osebnih računalnikov v razmerju pet proti ena in da medtem ko 43 odstotkov japonskih 

študentov uporablja računalnik za pošiljanje elektronske pošte, jih 99 odstotkov bere 

elektronsko pošto preko svojega mobilnega telefona. Sklenjeno je bilo, da v razmerah, ko je 

časovni čas programa omejen, obstaja resnična potreba po zagotavljanju obšolskih priloţnosti 

za učenje. 
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V zvezi s SMS načrtovanjem, se je pokazala potreba po kratkem, jasnem in jedrnatem vnosu 

podatkov, ki je pripeljala do napredne ideje, naj se material spletnega tečaja razgradi v majhne 

strani, ki jih je mogoče enostavno brati na majhnih zaslonih mobilnega telefona.  

 

 

3.7 Osebni inteligentni sistem mobilnega izobraţevanja za podporo učinkovitega 

učenja angleščine 

 

Usvojiti problematiko učenja angleškega jezika, še zlasti branje in pridobivanje besednega 

zaklada, je po skupnih nasvetih mnogih učiteljev angleščine najboljši način »malo in pogosto« 

[4]. Nekaj minut vsak dan naj bi bilo bolje, kot nekaj ur enkrat na mesec. Ta ideja sovpada s 

prednostmi mobilnega učenja v smislu laţjega premagovanja omejitve časa in prostora ter 

uporabo prostega časa za učenje povsod. Prav tako je bil v tej študiji zavzet problem razvoja 

osebne strategije branja za krepitev branja posameznega učenca. Študija vključitve mobilnega 

učenja s predlagano osebno strategijo učenja branja predstavlja osebni inteligentni mobilni 

sistem izobraţevanja (angl. personalized intelligent mobile learning system - PIMS), ki 

temelji na predlagani teoriji mehke točke odzivanja (angl. Fuzzy Item Response Theory) [23] 

in lahko vodi zaporedje osebnega učnega programa za podporo učinkovitega učenja branja 

angleškega jezika posameznega učenca. Pri tem se samodejno pridobljeni elektronski članki z 

novicami v angleščini oz. angleškimi novicami iz angleških spletnih strani z novicami (FTV 

http://englishnews.ftv.com.tw/index.asp) preko inteligentnega agenta uporabljajo kot učno 

gradivo za osebno mobilno učenje v predlaganem sistemu PIMS. Učencu lahko sistem PIMS 

tudi sam pridobi še zanj neznana ali nepodobna besedišča člankov angleških novic, s čimer 

spodbuja njegovo branje in s tem izboljša sposobnosti njegovega angleškega besednjaka. 

Eksperimentalni rezultati so pokazali, da je predlagani sistem PIMS zagotavljal prednost pri 

pospeševanju bralnih sposobnostih učenca za članke angleških novic, zmoţnosti besednjaka 

in učnih interesov zaradi zagotavljanja osebnih in prilagodljivih mehanizmov mobilnega 

učenja posameznih učencev. 

 

Osebni inteligentni sistem mobilnega izobraţevanja poleg sistema osebnega učnega 

besednjaka vključuje še oddaljeni streţnik učnega gradiva, sistem odjemalca mobilnega 

učenja in predstavlja tudi sinhroniziranega agenta podatkov. Slika 28 prikazuje podrobno 

shemo arhitekture sistema. Sistem odjemalca mobilnega učenja, ki je sestavljen iz štirih 

inteligentnih agentov in štirih baz podatkov, lahko ustrezno priporoča članke z novicami v 

http://englishnews.ftv.com.tw/index.asp
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angleščini posameznim učencem, da krepijo svoje sposobnosti branja, kot tudi sposobnosti 

besednega zaklada posameznih učencev, ki temeljijo na predlagani teoriji mehke točke 

odzivanja [4]. Streţnik vsebuje tri inteligentne agente in eno bazo podatkov, ki ob 

samodejnem zbiranju člankov angleških novic s spleta ob uporabniškem portfelju ponuja tudi 

ocenjevanje teţavnostnih parametrov člankov angleških novic s sistemom merjenja teţavnosti 

člankov. Poleg tega za podporo izven spletnega načina učenja sinhroniziran agent podatkov 

skrbi za vodenje skladnosti podatkov med bazami podatkov strank in streţnika po ponovni 

povezavi z brezţičnim omreţjem.  

 

 

 

Slika 28: Sistemska arhitektura predlaganega sistema PIMS [4] 

 

3.7.1 Streţnik oddaljenega učnega gradiva (angl. The Remote Courseware Server) 

 

Na desnem delu Slika 28 je prikazana shema arhitekture sistema streţnika oddaljenega učnega 

gradiva, ki vključuje agenta angleških novic, agenta ocenjevanja teţavnosti angleških novic, 

upravljalnega agenta učnega gradiva ter bazo podatkov oddaljenega učnega gradiva in 

uporabniškega portfelja. Trenutno precej spletnih strani zagotavlja veliko količino brezplačnih 

člankov angleških novic z ustreznimi kitajskimi prevodi za brskanje bralcev v Tajvanu, kot na 

primer strani angleških novic FTV in CTV (http://cts.com.tw/news/insidetaiwan/). Pripadajoči 

kitajski prevodi so koristni za pospešitev stopnje razumevanja branja kitajskih bralcev med 

branjem člankov angleških novic. Za izdelavo bogatega učnega gradiva angleških novic za 

učenje branja člankov, se gradiva avtomatsko pridobijo in shranijo v bazo podatkov 

http://cts.com.tw/news/insidetaiwan/
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oddaljenega učnega gradiva in uporabniškega portfelja z interneta preko agenta angleških 

novic. Le-ta je namenjen samodejnemu zbiranju člankov angleških novic in pridobivanju 

metapodatkov vsebovanih v novicah člankov s strani angleških e-novic za opravljanje dela 

arhiva angleških e-novic. Dodatno agent ocenjevanja teţavnosti angleških novic skrbi za 

samodejno merjenje teţavnostnih parametrov člankov angleških novic glede na stopnje 

razvrščanja besednjaka po splošnem angleškem preizkusu strokovne usposobljenosti 

(http://www.gept.org.tw/indexie.asp) v Tajvanu in predlagani spremenjeni Fleschevi 

enostavni formuli branja. Ti izmerjeni parametri teţavnosti se uporabijo za priporočilo 

ustreznih člankov angleških novic posameznim učencem. Na koncu upravljalni agent učnega 

gradiva z dovoljenjem mehanizma za upravljanje računa zagotavlja prijazen vmesnik 

upravljanja učnega gradiva za pomoč učiteljem pri ustvarjanju novih enot tečaja, nadgradnjo 

učnega gradiva ter brisanje ali spreminjanje učnega gradiva v bazi podatkov učnega gradiva in 

uporabniškega portfelja. 

 

3.7.2 Sistem odjemalca mobilnega učenja (angl. The Client Mobile Learning System) 

 

Osrednji del, prikazan na Slika 28, prikazuje tudi agenta učnega vmesnika, ki je namenjen 

zagotavljanju proţnosti učnega vmesnika za registrirane uporabnike, za interakcijo z agentom 

povratnih informacij, agentom osebnega priporočenega učnega gradiva ter agentom osebnega 

priporočenega besednjaka. Zagotavlja prijazen učni vmesnik, ki prikaţe članke angleških 

novic, priporočene z agentom osebnega priporočenega učnega gradiva, uporabniški vmesnik, 

ki zbira odgovore učencev, učni vmesnik angleškega besednjaka za učenje novih besedišč ter 

vmesnik preverjanja besedišča za potrditev pridobljenih angleških besedišč. Agent povratnih 

informacij je namenjen zbiranju izrecnih povratnih informacij učencev, ki vključuje 

teţavnostne stopnje in stopnje razumevanja iz pridobljenih člankov angleških novic s 

pomočjo agenta učnega vmesnika in jih shrani v bazo podatkov uporabniškega portfelja za 

osebno priporočilo člankov. Agent osebnega priporočenega učnega gradiva je odgovoren za 

priporočanje osebnega učnega gradiva iz lokalne baze podatkov učnega gradiva 

posameznemu učencu, nato pa ocenjuje sposobnost branja učenca glede na odgovore njegovih 

povratnih informacij. Agent osebnega priporočenega besednjaka za spodbujanje bralne 

sposobnosti člankov in krepitev besedišča iz pridobljenih člankov izvleče nova besedišča za 

posamezne učence na podlagi sposobnosti besedišča posameznih učencev, izmerjene s 

sistemom osebnega učnega besednjaka in parametrov teţavnosti besednjakov. Sistem 

http://www.gept.org.tw/indexie.asp


Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

43 

 

osebnega učnega besednjaka je bil predstavljen za spodbujanje učne uspešnosti in učenčevih 

interesov za učenje angleškega besednjaka. 

 

3.7.2.1 Postopek učenja sistema odjemalca mobilnega učenja 

 

Na podlagi sheme arhitekture sistema so podrobnosti delovanja sistema prikazane na Slika 29. 

 

 

Slika 29: Učni postopek sistema odjemalca mobilnega učenja [4] 

 

Opis postopka: 

- 1. korak: Učenec se prijavi v sistem odjemalca mobilnega učenja s pomočjo agenta 

učnega vmesnika. Ko se učenec prijavi v sistem, agent učnega vmesnika preveri 

učenčev račun v bazi podatkov uporabniškega računa. Če je učenec ţe registriran in ţe 

ima v lasti učne zapise, sistem dobi njegovo sposobnost branja iz baze podatkov 

uporabniškega portfelja, sicer pa se učenec šteje kot začetnik. 

- 2. korak: Agent osebnega priporočenega učnega gradiva dobi vsebino angleških novic 

učnega gradiva iz lokalne baze podatkov odjemalca učnega gradiva nato pa agent 

učnega vmesnika prikaţe učne vsebine, prejete od agenta osebnega priporočenega 

učnega gradiva za začetnike. Če je učenec ţe izkušen v tem sistemu, bo agent učnega 

vmesnika dobil njegove pretekle učne zapise iz baze podatkov uporabniškega 

portfelja, da zagotovi prilagojene učne storitve s priporočili ustreznosti člankov 

angleških novic za učenca. 

- 3. korak: Ko učenec klikne del naslova angleških novic, agent učnega vmesnika dobi 

vsebino kliknjenega članka z ustreznim kitajskim prevodom iz lokalne baze podatkov 

odjemalca učnega gradiva in ga prikaţe učencu. Za priročno branje vsebine članka, je 

vsak kos angleških novic razdeljen na več manjših odstavkov z ustreznimi kitajskimi 

prevodi za učence. Sistem PIMS omogoča učencem za učenje branja dva učna načina; 

angleškega in kitajskega. 
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- 4. korak: Učenec mora odgovoriti na dva preprosta vprašalnika o učnem članku, to je 

teţavnostne stopnje s tremi različnimi stopnjami lestvice (lahko, zmerno ali teţko) ter 

stopnjo razumevanja (od nič do sto odstotkov) za pridobitev osebne učne storitve v 

naslednjem ciklu učenja. Te povratne informacije so zbrane z agentom povratnih 

informacij in shranjene v bazi podatkov uporabniškega portfelja za osebna priporočila 

člankov angleških novic. 

- 5. korak: Agent osebnega priporočenega besednjaka izvleče neznane ali nove 

besednjake z ustreznimi kitajskimi prevodi za posamezne učence skladno s 

sposobnostmi učenčevih besedišč, izmerjenimi s sistemom osebnega učnega 

besednjaka. 

- 6. korak: Agent osebnega priporočenega besednjaka s pomočjo vmesnika preverjanja 

besednjaka, po tem, ko učenec konča raziskovanje neznanega ali novega besednjaka, 

povzame vse preštudirane besednjake. Cilj je, da izvede potrjen postopek za 

pridobljene besednjake, potem predlagani sistem shrani te pridobljene besednjake v 

bazo podatkov uporabniškega portfelja. 

- 7. korak: Na koncu agent osebnega priporočenega učnega gradiva ponovno ovrednoti 

učenčevo novo sposobnost branja glede na eksplicitne povratne odgovore dveh 

preprostih vprašalnikov, nato pa se vrne na korak dve za naslednji učni cikel. 

 

3.7.3 Arhiv angleških e-novic 

 

Namen arhiva angleških e-novic je samodejno zbiranje člankov angleških novic in 

pridobivanje metapodatkov, ki jih vsebujejo članki novic s strani FTV angleških e-novic, ki 

uporabljajo inteligentnega agenta z mehanizmom pridobivanja metapodatkov. Pridobivanje 

metapodatkov angleških novic, vključno z angleškimi in kitajskimi naslovi novic, URL 

naslovi, datumi in besedili novic, se shrani v bazo podatkov oddaljenega učnega gradiva in 

uporabniškega portfelja. 

 

3.7.4 Merjenje teţavnosti člankov angleških novic 

 

Na splošno je lahko teţavnost članka gledana kot berljivost in v preteklosti je bilo predlaganih 

več kot 30 sistemov vrednotenja berljivosti. Med predlaganimi sistemi berljivosti je Flescheva 

enostavna formula branja, predstavljena leta 1948, ki je najpogosteje uporabljen pristop k 
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ocenitvi teţavnosti delčka angleškega članka. Trenutno je ta Fleschev sistem prav tako 

uporabljen za ocenitev teţavnosti angleškega članka v Microsoft Office Word-u. Vendar pa 

Flescheva enostavna formula branja pri ocenjevanju teţavnosti angleškega članka ne upošteva 

razlik domorodnih in ne domorodnih angleških bralcev. To pomeni, da so teţavnosti branja za 

isti del angleškega članka različne med tistimi, ki imajo angleščino za materni jezik in tistimi, 

ki je nimajo. Zato je ocenitev teţavnosti angleških člankov med ne domorodnimi govorci bolj 

natančna.  

 

3.7.5 Osebno priporočilo angleških novic 

 

Ocenjevanje sposobnosti učenčevega branja omogoča sistem, ki priporoči ustrezne članke 

angleških novic učencem. Agent osebnega priporočenega učnega gradiva s pomočjo 

predlagane teorije mehke točke odzivanja oceni sposobnost branja učenca, nato izračuna 

informacijske vrednosti funkcij člankov za priporočilo ustreznih člankov posameznim 

učencem, ki temeljijo na vrstnem redu informacijskih vrednosti funkcij člankov.  

 

3.7.6 Agent osebnega priporočenega besednjaka 

 

Ključni problem tu je kako spodbujati sposobnost branja člankov s povečanjem zmoţnosti 

besednjaka. Poleg tega imajo učenci različne zmoţnosti besednjaka in ciklov pomnjenja za 

različna besedišča na podlagi njihovega predhodnega znanja. sistem PIMS uporablja agenta 

osebnega priporočenega besednjaka za pravilno določitev novih oziroma neznanih 

besednjakov za posamezne učence za izboljšanje zmoţnosti besedišča posameznih učencev. V 

tem delu se uporablja še en predlagani sistem osebnega učnega besednjaka za podporo agentu 

osebnega priporočenega besednjaka pri merjenju zmoţnosti besedišča posameznih učencev, 

določiti cikle spomina posameznih učencev za različna besedišča in za zagotavljanje osebnega 

mehanizma učnega besednjaka. V tem času se lahko sistem osebnega učnega besednjaka meri 

tudi glede na teţavnost besedišča, ki temelji na upoštevanju ocenjevalne lestvice besedišča 

GEPT (General English Proficiency Test) [4], po dolţini besedišča in razmerjem med 

številom znakov ter dolţino fonetičnih simbolov. Razpon teţavnosti besednjaka, merjen s 

sistemom osebnega učnega besednjaka, je preračunan med -3 in +3, kar je enako razponu 

zmoţnosti učenčevega besednjaka. Tu sistem PIMS sprejme teţavnostne parametre 

besednjaka iz sistema osebnega učnega besednjaka za ugotavljanje, ali so pojavljena 
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besedišča člankov nova oziroma nepoznana učencu glede na primerjavo teţavnosti 

besednjaka z zmoţnostmi besednjaka posameznih učencev. Če so v študiji teţavnostni 

parametri pojavljenih besednjakov daljši od trenutne zmoţnosti učenčevega besednjaka, 

ocenjenega s sistemom osebnega učnega besednjaka, potem bodo ustrezni angleški besednjaki 

sluţili kot novi besednjaki učenca. 

 

 

3.8 Mobilno  izobraţevanje za strokovno in poklicno izobraţevanje ter usposabljanje 

 

V tem projektu [9] je bilo razmišljanje o omreţjih zelo pomembno za mobilno učenje v 

povezavi s Spletom 2.0 (ang. Web 2.0) in brezţičnim protokolom RuBee [48] v kombinaciji z 

visokofrekvenčno komunikacijsko tehnologijo kratkega dosega (angl. Near Field 

Communication – NFC [34]). Za pridobivanje podatkov med strokovnim in poklicnim 

izobraţevanjem ter usposabljanjem so bile uporabljene mobilne in pametne naprave. S 

pomočjo mobilnih naprav v kombinaciji z NFC z RuBee so lahko učenci ne le študirali 

kjerkoli in kadarkoli, ampak so se lahko učili tudi na lasten način, z močmi učne skupnosti, 

hitrih in prilagodljivih komunikacij, bogatih socialnih virov mreţe itd. 

 

3.8.1 Mobilno učenje in poklicno usposabljanje 

 

Mobilno učenje je sistem in proces, ki povezuje učence z oddaljenimi učnimi viri. Medtem ko 

ima učenje na daljavo veliko različnih oblik, vsa mobilna učenja opredeljujejo tri glavne 

značilnosti: ločitev prostora in časa med učiteljem in učencem, med samimi učenci ter med 

učenci in učnimi viri; interakcija med učencem in učiteljem, med samimi učenci ter med 

učencem in učnimi viri se izvaja preko enega ali več medijev (uporaba elektronskega medija 

ni nujno potrebna); učenec je lahko posameznik ali del skupine, ki išče učne izkušnje 

ponujene preko ponudnika. Ponudnik je organizacija, ki ustvarja priloţnost za učenje. 

Ponudnik potrjuje in nadzira kakovost učnih izkušenj. Ponudniki so šole, univerze, podjetja in 

industrije, poklicna zdruţenja, sindikati, vladne agencije, vojaške in druge zasebne 

organizacije.  

Poklicno usposabljanje v tej raziskavi se nanaša na usposabljanje na delovnem mestu za 

nezaposlene ter na usposabljanje na delovnem mestu za delovno osebje. Vodje poklicnega 

usposabljanja so mentorji, ki so neposredno osredotočeni v študijo pripravnikov ter jim 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

47 

 

prenašajo znanje in spretnosti. Če je potrebno, dajejo vodje koristne nasvete pripravnikom 

med poukom v razredu ali pri drugih dejavnostih. Vodje so visoko usposobljeni in imajo 

bogate pedagoške izkušnje ter tudi druge posebnosti. Obstaja nekaj njihovih osnovnih 

sposobnosti, kot je ustna sposobnost izraţanja, sposobnost oblikovanja in ocenjevanja, 

sposobnost sestavljanja učnega gradiva in načrta, uporabljanje ustreznih pristopov in navodil, 

kot tudi proizvajanje in uporabljanje učnih medijev.  

 

3.8.2 Splet 2.0 v mobilnem učenju 

 

Splet 2.0 je prevladal v internetu. Najbolj izjemne lastnosti Splet-a 2.0 so izkoriščanje 

kolektivne inteligence, centriranje na posameznika ter samoorganizacije, ki lahko povečuje 

učenčevo pobudo in navdušenje. Splet 2.0 je vseobsegajoči izraz, ki opisuje različna 

dogajanja na spletu in zazna premik v načinu, v katerem je splet uporabljen. To je bilo 

značilno, saj se je razvoj uporabe spleta spreminjal od pasivne potrošnje vsebin do 

aktivnejšega sodelovanja, ustvarjanja in izmenjevanja – do tega, kar se včasih imenuje 

branje/pisanje po spletu. Obstaja vrsta orodij, ki podpirajo Splet 2.0, vključno z blogi, Wiki-ji, 

pretočnimi vsebinami (skupek tehnologij za prenos zvočnih in video datotek iz interneta), 

SNS-jem (socialna mreţa storitev), zaznamki (angl. social bookmarking), oznakami, RSS-jem 

(druţina XML datotečnih oblik za spletno zlaganje), IM-jem (takojšnja sporočila) itd. 

 

3.8.3 Protokol RuBee (IEEE 1902.1) 

 

RuBee je dvosmerni, na zahtevo, protokol omreţja vsak z vsakim, ki uporablja oddajnik z 

valovno dolţino pod 450 kHz. Ta protokol lahko dela z mreţami več tisoč oznak, razpon 

površine je nekje med 10 in 50 m
2
. Ţivljenjska doba baterije je ocenjena na pribliţno 10 let. 

RuBee dobiva podporo podjetij, kot so Metro, Motorola, IBM, Sony, Panasonic in NCR za 

njihove načine dela v teţkih delovnih okoljih, kot so v bliţini jekla ali vode ter okoli vogalov.  

 

3.8.4 Visokofrekvenčna komunikacijska tehnologija kratkega dosega (NFC) za mobilno 

učenje 

 

Do določene mere je NFC spojitev brezkontaktne pametne kartice (RFID – radiofrekvenčna 

identifikacija) in mobilnega telefona. Mobilni telefon se lahko uporabi kot brezkontaktna 
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kartica. NFC ima krajši razpon od drugih brezţičnih tehnologij vgrajenih v telefonu (npr. 

Bluetooth, Wi-Fi). Druga velika značilnost NFC-ja je, da mobilni telefoni lahko delujejo kot 

RFID oznake ali bralniki.  

NFC sistemi so sestavljeni iz dveh elementov: pobudnika, ki začne in nadzira izmenjavo 

informacij (bralec v RFID-u) in cilja, ki se odziva na zahtevo pobudnika (oznaka v RFID-u). 

Poleg tega obstajata še dva načina delovanja: aktivni in pasivni. V aktivnem obe napravi 

ustvarita svoje področje radijske frekvence za prenos podatkov (vsak z vsakim). V pasivnem 

pa samo ena od teh naprav ustvari radiofrekvenčno polje, medtem ko druge uporabljajo za 

nalaganje modulacijo za prenos podatkov. Protokol NFC je mogoče namestiti na vsako 

elektronsko napravo.  

S tehnologijo NFC je kontekst informacije vključen v oznake. Zato lahko postavimo oznake 

okoli stavbe na različnih poloţajih: vrata, desko, računalniške zaslone itn. Mobilni telefon 

komunicira z informacijo, ki jo vsebuje vsaka oznaka (pribliţno 1 Kb). Z njo in sposobnostjo 

mobilnega telefona poteka proces komunikacije in shranjevanja, mogoče je ponuditi 

kontekstno ozaveščanje v teh krajih. Poleg tega so prisotne še tri povezave: telefon-telefon, 

telefon-bralnik, oznaka-bralec. 

Mobilni operaterji so v dobrem poloţaju za zagotavljanje NFC in storitve, ki potrebujejo 

identiteto, saj imajo ţe veliko bazo identifikacij strank in bi lahko NFC oznake razdelili na 

podoben način, kot so kartice SIM razdeli končnim uporabnikom. 

Trenutno je ena največjih ovir v razvoju storitve NFC-ja redkost naprav za končnega 

uporabnika. Do sedaj so storitve uporabljale namenske kartice, vendar pa se bodo razmere 

bistveno spremenile, ko se pojavijo novi telefoni omogočeni z NFC-jem. Storitve lahko 

razdelimo na lokalne in omreţne, glede na njihovo interakcijo. Na lokalni ravni storitev je 

oznaka prebrana z bralnikom, storitev pa teče in se neposredno uporabi na bralčevi napravi, 

običajno z uporabo odjemalca. 

 

 

3.9 Mobilno učenje v osnovnih in srednjih šolah – brezţični otroški splet 

 

Zaradi dejstva, da si premalo študentov izbere študij v znanstvenih in tehniških vedah, se 

podjetja soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Flamska vlada je ţelela rešiti ta problem s 

financiranjem posebnih projektov na univerzah ter izdelovanjem posebnih programov in 

projektov raziskovalnih enot, ki spodbujajo študente, da se odločijo za znanstvene in tehniške 
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vede. Projekt [11] je ţelel popularizirati znanost. Mladi v znanosti in tehnologiji ne najdejo 

več kakšne posebne motivacije. Poklici, kot je npr. informacijski strokovnjak, so videti kot 

zelo dolgočasni in osamljeni za omizjem. V resnici so se ti poklici v zadnjih letih zelo 

spremenili. Informacijski strokovnjaki imajo prav tako organizacijske in komunikacijske 

sposobnosti. Preko obiskov podjetij, univerz in raziskovalnih enot, kjer so imeli stike z 

delavci in raziskovalci projekta, so upali, da bodo otroci dobili motivacijo za te poklice. 

Projekt je upal na pozitiven vpliv pri izbiri študija pri otrocih in pri učencih v srednji, višji 

izobrazbi in univerzitetnih študijih. 

 

Pričakovali so, da bodo srednješolsko izobraţeni učenci (16-18 let) razvili šepet zgodb o 

nekaterih pomembnih kulturnih in zgodovinskih značilnostih njihovega ţivljenjskega okolja, 

kot je na primer v nekaterih regijah razvoj, ki se je končal z zaprtjem premogovnika. Ta 

interaktivna šepetalna zgodba je nekakšna vrsta informativnega iskanja o regiji, kjer z 

uporabo mobilnih naprav, kot so dlančnik, iPod, pametni telefon itn., pridejo do informacij o 

zgodovini, geografiji, naravi in kulturi regije. Iskanje je bilo organizirano v obliki 

tekmovanja. Z obiskom regije (peš ali s kolesi) so otroci dobili vprašanja, za katera so takoj 

poiskali odgovore na spletu ali kje drugje in jih tudi takoj poslali nazaj. 

S podporo podjetij in univerz v Hasseltu je zadnji letnik dijakov v srednji šoli razvil 

šepetajoče zgodbe in jih zapisal v urejevalnikih. Medtem ko je projekt tekel, so dijaki lahko 

objavili svoje rezultate, vtise, razmišljanja ipd. na Hasselt–Lokaal - spletni različici 

regionalnega časopisa. Upali so, da bodo stiki z raziskovalci, zaposlenimi v podjetjih, 

novinarji itn. dali dijakom nove vtise o vidikih teh poklicev in jih motivirali za izbiro študija, 

ki vodi do teh poklicev. Te šepetajoče zgodbe, ki so jih ustvarili učenci srednješolskega 

izobraţevanja, so bile narejene z glavnim ciljem, da soočijo mlade otroke (10–12 let) z 

novimi tehnologijami. Cilj je bil, da jih navdihnejo z moţnostmi novih medijev, kot so iPod, 

dlančnik in pametni telefon. 

Odobreni projekt je dobil potrebna sredstva za nakup strojne opreme. Dodatna strojna oprema 

je bila na voljo preko sodelovanja in podpore podjetij ter univerze Hasselt. 

 

Študentje so odkrili orodja in aplikacije Spleta 2.0, kako so narejene ter na kakšen način se jih 

lahko uporablja. Razvoj šepetanja zgodb z dlančniki, iPod-i in pametnimi telefoni je zahteval 

organizacijske sposobnosti za realen projekt, v katerem so dejansko vključena orodja, kot so 

iGoogle, Netvibes in Zohoprojects. Ta orodja so ţe bila v uporabi v realnih poslovnih okoljih. 
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Za osnovnošolsko izobraţevanje je bil poudarek tudi na uporabi interaktivnih šepetalnih 

zgodb. Projekt se je začel v tej ciljni skupini z obrazloţitvijo, primerno njihovi starosti, o 

osnovnih načelih uporabe programske in strojne opreme. Poudarek tega programa je bil na 

funkcionalnosti ter uporabi. 

 

Temeljni učni element je bila IKT: predvsem multimedija in informatika. Druga učna 

področja pa so bila zgodovina, geografija, ekonomija in biologija. Ta učna področja so bila 

vključena v šepetalno zgodbo in v vprašanja, ki so jih dobili učenci. 

Prav tako je bilo pomembno področje jezik, ki je dandanes del vsake stroke. Zato so prosili 

podjetje Concentra, da bi bil njihov partner projekta. Concentra je izdajatelj regionalnega 

časopisa, ima pa tudi zelo dobro spletno različico, imenovano Hasselt-Lokaal. Učenci so tako 

dobili moţnost, da so napisali poročila o projektu ter jih objavljali na spletu. 

 

 

3.10 Napredovanje mobilno učnega raziskovalnega programa za aktivno in izkustveno 

učenje 

 

Delo na terenu podprto z mobilnimi napravami, je bilo del novega dodiplomskega programa 

od uvedbe predmeta Uvod v informacijske sisteme (IT) na Fakulteti za tehnologijo v Sydneyu 

v letu 2007 [5]. Program je privabil pribliţno 340 študentov v prvem polletju in do 110 

študentov v manjših polletnih vpisih, kar predstavlja resničen izziv na področju upravljanja 

stroškov mobilne tehnologije in racionalizacijo koordinacije dela na terenu. 

Terensko delo je ţe dalj časa opredeljeno kot način, ki študentom omogoča, da uporabijo 

študijsko teorijo v vsakdanjem ţivljenju. Učenje se prične v okviru časa in kraja: učenčeva 

usmeritev, cilji in motivacije, okoljski viri, sodelovanje med učenci ter druga razpoloţljiva 

seznanjenja. Ponuja veliko elementov izkustvenega učenja, v največji meri kot aktivno 

sodelovanje v učnem procesu. Pri tem predmetu delo na terenu daje študentom priloţnost, da 

spoznajo tehnologijo v okviru uporabe in izzivov, upoštevajoč potrebe dejanskih 

uporabnikov, kot tudi okoljske omejitve. 

 

V ta predmet sta bili uvedeni dve področji preiskav: 

- »mini terenska« dejavnost, v kateri študentje v prvem tednu raziščejo tehnologije na 

tem področju iz zapletene, sistemske perspektive (npr. avtomat za ţelezniške 
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vozovnice, knjiţnični katalog, iPod) in naslednji teden predstavijo svoje ugotovitve, ki 

so jih ugotovili na vajah. 

- glavna naloga terenskega dela, ki se odvija več tednov in v kateri študentje raziskujejo 

uporabo tehnologij v malih podjetjih (npr. videoteki, telovadnici, knjigarni) in še 

enkrat predstavijo ugotovitve ter spišejo bistveno poročilo. 

 

Študentje delajo samostojno v majhnih skupinah, uporabljajo mobilne naprave za slikanje 

tehnologije, ljudi, ki jih uporabljajo in okolja uporabe; da posnamejo zvok ali video posnetke, 

ko intervjuvajo uporabnike; ali manj pogosto; da ustvarjajo zapiske s pisalom ali tipkovnico. 

Drugi načini podpore študentov na terenu z mobilno tehnologijo, o katerih so poročali v 

literaturi so, da se študentom omogoči dostop do spletnega referenčnega materiala, zagotovi 

GPS podatke in spodbuja komunikacijo med udeleţenci na področjih, kjer niso bili udeleţeni. 

Za razvoj spletnih referenčnih materialov ali za plačilo pristojbin uporabe ni bilo denarja. Za 

izboljšanje študentskih učnih izkušenj je moralo delo na terenu postati laţje vodljivo in 

trajnostno, da je postalo vključeno v ta veliki, temeljni predmet. 

Glavna naloga projekta terenskega dela je ostala dokaj stabilna skozi čas, medtem ko je 

projekt mini dela na terenu doţivel tri poskuse, ki so privedli do sedanje izvedljive oblike.  

 

V prvem poskusu je bila vsaka skupina opremljena z dlančnikom, kupljenim z denarjem, ki je 

bil dodeljen univerzi. Nekatere ekipe so dodatno uporabile svoje lastne naprave, običajno 

mobilne telefone ali dlančnike. Na koncu mini terenskega dela so bili študenti pozvani k 

izvajanju ocenjevanja, kjer so napisali dve najboljši in dve najslabši stvari pri uporabi 

dlančnikov ali drugih mobilnih naprav v tem poskusu. Najboljša stvar, po mnenju 61% 

študentov, je multimedijska zmogljivost naprav, medtem ko je bila največja pritoţba slaba 

uporabnost, in sicer po mnenju kar 68,2% študentov. Raziskave avstralskih študentov so 

pokazale, da je relativno majhno število študentov, ki imajo lastne dlančnike (14,7%) ali 

dostop do njih (18,6%).Verjetno razvitost naprav z več funkcijami in več načini aktiviranja 

nekaterih funkcij zmedejo študente in zmanjšajo stopnjo učinkovitosti uporabe teh naprav v 

kratkem obdobju oz. dveh tednih dejavnosti. Na splošno je večina študentov uţivala terensko 

delo in vloţila veliko več dela v izvajanje, kot so pričakovali, saj so si s tem lahko prisluţili le 

3% končne ocene. Najslabši vidik mini terenskega dela po mnenju predavatelja pa je bil, 

koliko časa in energije so porabili pri navajanju in uporabi dlančnikov čez cel dan pouka. 

Da bi se izognili tem teţavam v drugi raziskavi, so prosili študente, da namesto univerzitetnih 

dlančnikov uporabijo svoje mobilne naprave. Tudi tu se je pojavilo nekaj slabosti, saj študenti 
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niso bili prepričani o tem, katere podatke naj bi zbirali in kako jih vključiti v predstavitev. 

Nekatere mobilne naprave nimajo vseh funkcij, tako da občasno študentje niso mogli narediti 

vsega, kot so ţeleli. 

Te teţave pa so odpravili v tretjem poskusu oz. končni obliki. Tu so dali večji poudarek na 

izrečena navodila o tem, kakšne podatke je potrebno zbirati in kako jih uporabiti, na primer 

kaj fotografirati, koliko posnetkov narediti ter kako jih vključiti v svoje predstavitve. Študenti 

so bili pozvani, da naj imajo s seboj več mobilnih naprav, da če eden izmed študentov ni vedel 

kako posneti fotografijo ali posneti intervju s svojo napravo, je lahko vskočil kdo drug iz 

skupine. To je bistveno zmanjšalo problem, z izjemo zelo majhnega števila študentov, ki so se 

še vedno ubadali s teţavami.  

Prav tako je bil razvit informcijski letak o izmenjavi podatkov z mobilnih naprav in objavljen 

na spletni strani predmeta. Glede na uspeh vadbe za veliko večino, je m-terensko delo postalo 

trajni element predmeta. 

 

3.10.1 Pospeševanje interaktivnosti na predavanjih z uporabo m-učenja 

 

Da bi študentje sodelovali na predavanjih o ključnih temah, so bile interaktivne m-

izobraţevalne dejavnosti poskusno uvedene na eno predavanje predmeta IT, pri katerem je 

bilo m-terensko delo ţe v teku in je vključevalo 110 študentov. Po uspehu s tem poskusom so 

začeli na ta način izvajati predavanja predmeta Obračunavanje za poslovne subjekte na 

Poslovni fakulteti na isti univerzi. 

Izboljšati interaktivnost na predavanjih je bil glavni poudarek raziskav m-izobraţevanja v 

zadnjih letih po vsem svetu, predvsem v poskusu, da bi bili študentje pri učenju bolj aktivni 

ter da bi premagali odpor mnogih študentov pri sodelovanju v tradicionalnih metodah 

interakcije v razredu, kot so odgovori na vprašanja, ko je študent vprašan in prostovoljno 

odgovarjanje ali dvig roke. 

 

Poročali so o številnih mobilnih napravah, ki so bile uporabljene za izboljšanje 

interaktivnosti: osebni sistemi odzivanja, dlančniki, prenosni in tablični računalniki. S 

pomočjo teh lahko predavatelji dobijo povratno informacijo o učenju študentov, ugotovijo 

raven zadovoljstva z učnimi gradivi in metodami ter vodijo poskusno učenje skozi igro, kot so 

zasedanja. Vendar pa se pri uporabi teh mobilnih naprav nahaja tudi en problem, in sicer 

stroški nakupa za univerzo in njihovega vzdrţevanja in prav tako tudi praktičnost prenosa 
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količin naprav na velikih predavanjih. Nekateri raziskovalci so se temu problemu ţeleli 

izogniti in prosili študente, naj na vprašanja odgovarjajo v razredu s pošiljanjem besedilnih 

sporočil preko njihovih mobilnih telefonov. Vendar imajo tudi s pošiljanjem sporočil SMS 

študentje pomisleke glede pristojbin za uporabo. Vsak odgovor v obliki sporočila SMS stane 

študenta 20-25 centov, kar naredi sporočanje draţje in manj privlačno kot tradicionalna 

komunikacija. 

 

Za uvedbo interaktivnosti v predavanja na način, ki bi bil stroškovno učinkovit in trajnosten 

za univerzo in tudi zmanjšal stroške za uporabo študentom, so raziskovalci razvili sistem 

mInteract. Ta temelji na prenosu podatkov bodisi preko tehnologije WAP/WML ali HTTP. 

Študentje uporabljajo svoje z internetom podprte mobilne telefone, dlančnike ali brezţične 

prenosne računalnike, da se prijavijo v mInteract spletne strani in odgovarjajo na vprašanja. 

Plačujejo glede na paketni prenos podatkov, ne pa na zlog, za razliko od sporočila SMS. 

Strošek ene interakcije z uporabo te oblike za prenos je bil ocenjen na pribliţno 2 centa, kar je 

veliko manj v primerjavi z 20-25 centov na sporočilo SMS. Edina izjema pri tem je, da 

študentje plačujejo na enoto povezanega časa. 

 

Med predavanjem (Slika 30) predavatelj izbere dejavnost in jo aktivira (A - activate), nato se 

zbirajo odzivi (C - collect) in na koncu so rezultati prikazani (D - display) razredu, običajno v 

obliki grafikona. Do sedaj so predavatelji uporabljali sistem za predstavitev vprašanj razredu, 

vključno s kvizi izbirnega tipa in vprašanji, ki zahtevajo tekstovni ali številčni odgovor. 

Sistem pa se lahko prilagodi tudi strokovnemu vrednotenju dela študentov (npr. predstavitve 

ali plakati), objavljanje anonimnih vprašanj predavatelju v razredu in večji izbor iz seznama 

(npr. študent izbere temo, ki jo ţeli zajeti v predmetu). 
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Slika 30: Delovanje sistema mInteract [5] 

 

 

3.11 Izboljšanje mobilnega učenja s Shihovim modelom mobilnega učenja 

 

Model mobilnega učenja Shih temelji na Kellerjevem motivacijsko načrtovanem modelu 

ARCS (pozornost, pomembnost, zaupanje in zadovoljstvo), ki poskrbi za potrebe različnih 

učencev in jim olajša načrt mobilnega učenja [15]. Glavni cilj tega dela je najti načine za 

izboljšanje na modelu mobilnega učenja Shih za bolj učinkovito mobilno učenje in 

pridobivanje izkušenj. 

Narejen je bil poskus preučitve Shihovega modela mobilnega učenja, ki je bil okrepljen s 

sodelovalnim filtrirnim algoritmom, zagotavljanjem e-knjig, zvočnimi knjigami, glasovnimi 

aplikacijami in smernicami o pozitivnih učnih rezultatih, da bi spodbudili druge mobilne 

učence. 

Po Niallu Wintersu sedanje perspektive mobilnega učenja na splošno spadajo v naslednje štiri 

širše kategorije [15]: 

1. Tehnocentričnost: tukaj mobilno učenje razumemo kot učenje z uporabo mobilne naprave, 

kot so dlančniki, mobilni telefoni, iPod-i, prenosne konzole PlayStation itn. 

2. Odnos do e-učenja: ta vidik je značilen za mobilno učenje kot razširitev e-izobraţevanja. 

3. Povečanje formalnega izobraţevanja: sredstva za povečanje formalnega izobraţevanja. 

4. Usmerjenost v učence: vse vrste učenja, ki se zgodijo, ko učenec ni na fiksni, vnaprej 

določeni lokaciji ali učenju in, ki se zgodijo, ko učenec izkoristi priloţnosti za učenje, ki mu 

jih ponuja mobilna tehnologija. 
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3.11.1 Motivacija pri načrtovanju pouka 

 

Razvoj vseţivljenjskih učencev (angl. life-long learners), ki so resnično motivirani, 

prikazujejo intelektualno radovednost, jim je učenje v uţitek in iščejo znanje kljub 

dokončanem študiju, je bil ţe od nekdaj eden glavnih ciljev izobraţevanja. Zgodnja 

motivacijska raziskava je bila izvedena predvsem na delovnem mestu in osredotočena na 

načine motiviranja industrijskih delavcev za teţje, hitrejše in boljše delo. Novejša oblika 

raziskave je bila osredotočena na identifikacijo učinkovitih tehnik za povečanje industrijskega 

oblikovanja, izboljšanje vodenja razreda in zadovoljevanju potreb različnih skupin učencev. 

Raziskovalci motivacije učenja uporabljajo nekatere iste teorije in koncepte, ki so se izkazali 

za učinkovite v industriji za razvoj motivacijskih modelov, ki povečujejo okolje učenja in 

poučevanja. Eden izmed teh modelov je motivacijski model ARSC (Attention – opozorilo, 

Relevance – pomembnost, Confidence – zaupanje, Satisfaction – zadovoljstvo), ki ga je razvil 

John M. Keller s Floridske drţavne univerze [15]. Motivacijska raziskava je bila sicer ovirana 

zaradi nerealnega pričakovanja, da lahko kuharska knjiga pove pedagogom kako motivirati 

svoje učenje. Vendar to ni kuharska knjiga, temveč splošna načela motivacijskih oblik, ki jih 

je mogoče upoštevati pri oblikovanju navodil. 

 

Kellerjev motivacijski model ARSC razdeli učni cikel na naslednje vidike: 

1. Pozor: gre za pritegnitev učencev na način, ki spodbuja njihovo zanimanje in radovednost. 

2. Pomembnost: prikazuje učencem pomembnost njihovega učenja in jim na ta način povečajo 

motivacijo. 

3. Zaupanje: učenci se naučijo razvijati zaupanje vase. 

4. Zadovoljstvo: ta zagotavlja učencem moţnost, da uporabljajo svoje novo pridobljene 

spretnosti in znanja v realnem ţivljenju ali simuliranem okolju. 

 

Shihov model mobilnega učenja (Slika 31) je bil oblikovan za podporo izobraţevalnega 

načrtovanja mobilnega učenja. Učni cikel vključuje: 

1. Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na mobilne telefone, da aktivirajo in motivirajo 

učence. 

2. Iskanje informacij po spletu v zvezi z uporabo vgrajenih hiperpovezav (URL-jev) v 

prejetem sporočilu na telefonu. 

3. Razpravljanje z vrstniki preko besedila, glasu, slike ali video sporočil. 

4. Izdelava digitalnega pripovedovanja zgodb o tem, kaj se učijo z avdio in video dnevnikom. 
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5. Uporaba tistega, česar se naučijo v simuliranem okolju, kot so spletne izobraţevalne igre na 

srečo.  

 

 

Slika 31: Shihov model mobilnega učenja[15] 

 

3.11.2 Sodelovalno filtriranje 

 

Po Charlesu B. Hodgesu [15] je cilj sodelovalno filtrirnega algoritma predlagati nove 

elemente ali predvideti koristne postavke za določenega uporabnika, ki temeljijo na preteklih 

zanimanjih uporabnika ali mnenjih drugih, ki jih zanimajo podobne stvari. Tipičen scenarij 

sodelovalnega filtriranja vsebuje seznam m uporabnikov, U={u1, u2 … um} in seznam n 

elementov, I={i1, i2 … in}. Vsak uporabnik ui ima seznam elementov Iui, katerim doda tudi 

svoje mnenje. Mnenja so lahko dana posebej s strani uporabnika kot bonitetne ocene, na 

splošno po določeni numerični lestvici ali pa implicitno izhajajo iz prejšnjih zapisov, z analizo 

časovnih dnevnikov, s pridobivanjem spletnih hiperpovezav itn. Upoštevati je potrebno, da je 

Iui ⊆ I-ju ter da je moţnost, da je Iui ničeln. Obstaja pa častni uporabnik ua ∈ U, imenovan 

aktivni uporabnik, katerega naloga sodelovalno filtrirnega algoritma je najti element 

verjetnosti, ki je lahko v dveh oblikah:  
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- Napoved je številčna vrednost, Pa,j, ki izraţa predvideno verjetnost elementa ij ∉ Iua za 

aktivnega uporabnika ua. Ta predvidena verjetnost je znotraj iste lestvice (npr. od 1 do 

5) kot mnenja uporabnika ua. 

- Priporočilo je seznam N elementov, Ir ⊂ I, ki jih bo imel aktivni uporabnik najraje. 

Upoštevati je potrebno, da mora priporočilni seznam vsebovati elemente, ki še niso 

bili v uporabi aktivnega uporabnika, torej Ir ∩ Iua = Φ. Ta vmesnik algoritma je znan 

tudi kot priporočilo najboljših N (angl. top N). 

 

Kot omenja Similarity Fusion [15], se pristopi sodelovalnega filtriranja pogosto delijo glede 

na to, na čem temeljijo, spominu ali modelu. Pri pristopu na podlagi spomina se vsi bonitetni 

primeri shranijo v spomin (za razliko od učenja abstrakcije). V predvidevani fazi se podobne 

uporabnike ali elemente razvrsti na podlagi dodeljenih ocen. Na podlagi teh ocen podobnih 

uporabnikov ali elementov, se lahko izda priporočilo za testnega uporabnika. Primeri 

sodelovalnega filtriranja na podlagi spomina vsebujejo metode na osnovi uporabnikov in 

metode na podlagi elementov. 

Pri pristopu, ki temelji na modelu se uporablja primere usposabljanja za pripravo modela, ki 

je sposoben napovedati oceno za elemente, ki jih testni uporabnik še ni ocenil. Taki primeri so 

odločitvena drevesa, vidik modelov in modeli skritih faktorjev. 

3.11.3 Glasovna aplikacija 

 

Glasovna aplikacija je zbirka enega ali več dokumentov VoiceXML. Dokument VoiceXML je 

sestavljen iz enega ali več pogovorov. Sam dokument VoiceXML sluţi kot vstopna točka za 

aplikacije. 

Tako kot HTML se tudi VoiceXML uporablja za vizualno ustvarjanje, saj je označevalni jezik 

za oblikovanje uporabe glasu. S tradicionalno spletno stranjo bo spletni brskalnik vloţil 

prošnjo spletnemu streţniku, ki bo v zameno poslal dokument HTML brskalniku in se 

vizualno prikazal uporabniku. VoiceXML je tolmač, ki pošlje zahtevo spletnemu streţniku, ta 

pa vrne dokument VoiceXML, ki bo predstavljen kot glasovna aplikacija preko telefona. 

 

Predlagan izboljšan cikel Shihovega modela mobilnega učenja (Slika 32) vsebuje: 

1. Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na mobilne telefone, da aktivirajo in motivirajo 

učence. 
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2. Iskanje informacij na spletu, povezanih z uporabo vgrajenih hiperpovezav (URL-jev) v 

prejetem sporočilu. 

3. Iskanje spletne knjiţnice za e-knjige in zvočne knjige na temo sporočila z uporabo 

sodelovalnega filtrirnega algoritma. 

4. Diskusija z vrstniki preko besedila, glasu, slike ali video sporočil. 

5. Proizvodnja digitalnega pripovedovanja zgodb o tem, kaj se učijo preko avdio in video 

dnevnika. 

6. Uporaba naučenega v simuliranem okolju, kot so spletne izobraţevalne igre na srečo. 

7. Pošiljanje in branje izjav o pozitivnih učnih rezultatih. 

Vseh sedem korakov, ki so prikazani tudi na Slika 31, se lahko po ţelji izvajajo tudi preko 

glasovnega uporabniškega vmesnika (VUI – voice user interface). 

 

 

Slika 32: Izboljšan Shihov model mobilnega učenja [15] 

 

Z izboljšanim Shihovim modelom mobilnega učenja bodo lahko študentje preko spletne 

knjiţnice iskali koristne knjige, vključno z e-knjigami in avdio knjigami, pri čemer se bodo 

učili in uporabljali sodelovalni filtrirni algoritem. Iskanje študentov se bo izboljšalo v tem, da 

bodo imeli seznam priporočene literature študentov, ki so ţe uporabili uporabna učna gradiva 

pri istem predmetu in s tem zmanjšali čas, ki bi ga porabili za iskanje in navsezadnje ohranili 

omejeno moč mobilnih naprav. Poleg tega je bilo poskrbljeno za dostop do učnega portala 

preko glasovnega uporabniškega vmesnika, kar pride še kako prav slepim in slabovidnim. 

Prav tako pa je bilo tudi zagotovljeno objavljanje izjav o pozitivnih učnih rezultatih za 

motiviranje drugih udeleţencev mobilnega učenja.  
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3.12 Mobilne izobraţevalne igre 

 

Značilnosti sodobnih učencev zahtevajo spremembe in uvedbo inovativnih metod učenja in 

poučevanja. Eden izmed moţnih pristopov temelji na izobraţevanju s pomočjo digitalnih iger 

(angl. game based learning). Če se k temu doda še komponento mobilnosti, lahko govorimo o 

mobilnih izobraţevalnih igrah (angl. game based mobile learning). 

V preteklih letih so potekale številne sociološke, didaktične in tudi tehnološke raziskave o 

moţnostih uporabe iger, podprtih z IKT v izobraţevanju. Na osnovi omenjenih raziskovalnih 

projektov in analiz so nastale različne smernice, namenjene resnični integraciji izobraţevalnih 

vsebin v IKT podprte igre. Pri platformi, opisani v nadaljevanju, je bila še posebej pomembna 

smernica, ki zagovarja predstavitev izobraţevalnih vsebin, kot tudi aktivnost učencev 

(udeleţencev v izobraţevalnem procesu) na enak način, kot so podane oz. strukturirane 

vsebine in aktivnosti v svetu IKT podprtih iger. Za razliko od pasivnega in monotonije 

klasičnega izobraţevanja (frontalnih predavanj), izobraţevalna vsebina, predstavljena v obliki 

igre, zahteva stalno interaktivnost in poglobljenost udeleţenca v navideznem svetu igre, ki se 

v času igranja spreminja in odziva na aktivnosti (dejanja) udeleţenca. Udeleţenec tako 

namesto pasivnega poslušanja predavanj in branja gradiv izvaja mnoţico manj oziroma bolj 

kompleksnih dejanj, ki ga privedejo do končnega cilja izobraţevalne igre oziroma do cilja 

izobraţevanja. 

Nekateri strokovnjaki in učitelji dojemajo proces igranja kot neresno aktivnost. Hkrati s tem 

omenjajo tudi teţavo, da igralci digitalnih iger preţivijo vse preveč časa pred računalniškimi 

zasloni. Igre pogosto vzpostavijo lastno navidezno resničnost. Če so igralci preveč vključeni 

in poglobljeni v igro, lahko izgubijo stik z realnim svetom. Kljub temu lahko večino 

pomislekov odpravimo z uporabo primernih tehnologij za razvoj iger, koncepta strukture 

izobraţevalnih iger in uvedbo mobilnosti. Mobilnost omogoča, da udeleţenci izobraţevalne 

igre igrajo kjerkoli, torej v realnem svetu (in ne le v virtualnem svetu igre) s pomočjo 

mobilnih terminalov. S tem učenje iz učilnic prestavimo v realni prostor, udeleţenci pa ne 

preţivijo preveč časa za svojimi računalniki. Omenjeni pristop imenujemo izobraţevanje s 

pomočjo mobilnih izobraţevalnih iger, v nadaljevanju pa bomo opisali koncept in tehnološko 

rešitev (spletno platformo Quest For Knowledge – QFK [45]), ki omogoča izvedbo takega 

načina izobraţevanja. Platforma omogoča izdelavo izobraţevalnih iger, ki vsebujejo 

multimedijsko vsebino (video, avdio, animacije in druge multimedijske elemente) ter igranje 

igre izven učilnic oziroma v učilnicah. Učenci do iger dostopajo iz osebnih računalnikov ali 

mobilnih terminalov (telefon, dlančnik), pri igranju pa lahko uporabljajo tudi druge 
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tehnologije (npr GPS naprave). Cilj je, da s skupinskim delom opravijo določen nabor nalog 

oziroma misij, celotno igro pa v času igranja upravlja učitelj, z njimi komunicira, jih usmerja 

in vodi do končnega rezultata. Koncept razvoja in igranja mobilnih izobraţevalnih iger je bil 

razvit v okviru projekta eMAPPS, 6. Okvirnega programa EU ter preverjen na skupinah več 

kot 200 učencev in učiteljev v Sloveniji in drugih evropskih drţavah. Projekt je zdruţeval 13 

partnerjev iz Velike Britanije, Belgije, Češke, Poljske, Španije, Slovaške, Latvije, Litve, 

Estonije in Slovenije. Koordinator projekta je bilo podjetje Cross Czech a.s., tehnološki 

koordinator, ki je razvil prototip platforme, pa je bil Laboratorij za telekomunikacije Fakultete 

za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. 

 

3.12.1 Funkcionalnosti platforme QFK  

 

Osnovno izhodišče v času razvoja je bilo, da je v platformi moţno implementirati kakršenkoli 

tip igre, neodvisno od izobraţevalne vsebine.  

Osnovne entitete vsake igre so t.i. misije in naloge, katere posnetek si lahko ogledamo na 

Slika 33. Vsaka igra se sestoji iz ene ali več misij, le-te pa so sestavljene iz ene ali več nalog. 

Najbolj enostavna igra bi vsebovala eno misijo in v njej eno nalogo, ponavadi pa mobilne 

izobraţevalne igre vsebujejo eno do pet misij in v njih tri ali več nalog. 

 

 

Slika 33: Misije in naloge v QFK platformi [45] 
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Naloga je osnovna entiteta vsake igre. Vsebuje besedilo naloge (eno ali več vprašanj oziroma 

opis), ki jo morajo igralci opraviti. Dodatna navodila in namigi so prikazani s pomočjo 

pripadajoče multimedijske vsebine (slike, video, avdio, dokumenti), ali pa informacije o 

lokaciji (GPS koordinate), ki jih nalogi doda avtor igre. Izgled tipične naloge si lahko 

ogledamo na Slika 34. 

 

 

Slika 34: Multimedijski gradniki v nalogi [45] 

 

Avtor igre lahko posamezni nalogi doda tudi karto ali mapo, ki prikazuje lokacije, na katerih 

je potrebno naloge opraviti. Celotna multimedijska vsebina igre je shranjena v pripadajočem 

repozitoriju multimedijskih gradnikov in jo je moč uporabiti v katerikoli igri, ki je vstavljena 

v platformo QFK. 

 

Repozitorij medijskih gradnikov (Slika 35) omogoča souporabo ali njihovo ponovno uporabo 

v različnih igrah. Vsak avtor ima nadzor nad lastnim repozitorijem. 
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Slika 35: Repozitorij multimedijskih gradnikov QFK [45] 

 

Multimedijska vsebina iger in multimedijski gradniki so opisani s pomočjo meta podatkov, ki 

so skladni s standardom LOM (Learning Object Model). Vsebinski del opisa ureja avtor igre v 

procesu dodajanja gradnikov nalogam igre. Opisi vsebujejo naslov gradnika, opis, ključne 

besede, GPS koordinate, opis avtorskih pravic in podobno. Zahtevano polje je le naslov, 

vendar naj bi avtorji gradnike opisali čim bolj podrobno, zavoljo njihove kasnejše souporabe. 

 

3.12.1.1 Igranje mobilne izobraţevalne igre 

 

Posamezne igre, ki so shranjene v platformi imenujemo predloge iger. To poimenovanje mora 

biti, saj je moţno poljubno število izvedb (igranja) vsake izmed iger v platformi, v času 

izvedb pa se vsebina iger lahko tudi spremeni, tako s strani avtorja kot igralcev. Potek igranja 

igre oziroma čas, ko se igra z izbranim številom igralcev izvaja, imenujemo seja igre. 

Platforma QFK shranjuje vsako odigrano igro oziroma sejo igre in njen celoten potek z 

namenom kasnejše analize učinkov ali kasnejše uporabe nastalih medijskih gradnikov v času 

igranja. 

Za razumevanje poteka igranja igre, bomo predstavili vloge sodelujočih. Poznamo tri različne 

vloge v mobilnih izobraţevalnih igrah: 

- Vodja igre (angl. game master) 
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- Igralci v bazi oziroma Baza (angl. game base) 

- Igralci na terenu oziroma Avatarji (angl. game avatars) 

Vodja igre je običajno oseba, ki je avtor igre (npr. učitelj) in igro najbolje pozna. Lahko pa je 

vodja igre kdorkoli, ki je usposobljen za vodenje mobilne izobraţevalne igre in ima podrobna 

navodila o poteku igre. Naloga vodje je predvsem nadzor, usmerjanje in preverjanje 

rezultatov skupin igralcev v času igranja igre. 

Igralci so razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je sestavljena iz baze (eden ali več igralcev, ki 

igrajo igro preko osebnih računalnikov v učilnici) in avatarjev (več igralcev, ki igrajo igro na 

terenu s pomočjo mobilnih naprav, GPS terminalov in druge poljubne opreme). Vsaka 

skupina igralcev se trudi v čim krajšem času uspešno zaključiti vse naloge in vse misije igre. 

Baza skupine je usmerjena v reševanja nalog ali delov nalog s pomočjo spletnih virov in v 

usmerjanje avatarjev na terenu. Avatarji po drugi strani zagotavljajo informacije in podatke 

ključne za reševanje nalog, ki jih je moţno pridobiti le na terenu. Na nek način predstavljajo 

oči za bazo skupine. Njihova naloga je, da posnamejo fotografije, video in avdio posnetke in 

jih prenesejo na platformo kot odgovore na naloge. Igre lahko vključujejo tudi katerekoli 

druge medije. Avatarji lahko iščejo predmete, se pogovarjajo s statisti ali na kakršenkoli drugi 

način rešujejo problem zagotavljanja v nalogi. Mobilni uporabniški vmesnik si lahko 

ogledamo na Slika 36. 

 

 

Slika 36: Mobilni uporabniški vmesnik QFK [45] 
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Platforma QFK omogoča točkovanje nalog in s tem moţnost povečanja tekmovalnosti med 

skupinami. Ne izključuje moţnosti, da igra ne zahteva sodelovanja vseh treh vlog. Tako je 

moţno v platformi izdelati igro, v kateri ne bo sodelovanja baze in bodo vsi igralci na terenu. 

Moţno je izdelati tudi igro, v kateri vodja ne bo imel vloge in bo povsem avtomatizirana. 

 

3.12.1.2 Komunikacija v platformi QFK  

 

Kot je razvidno iz koncepta igranja igre, poudarek ni le na učenju in spoznavanju 

izobraţevalne snovi, temveč je v okvir igranja mobilnih izobraţevalnih iger vključen tudi 

razvoj veščin sodelovanja, skupinskega dela in reševanja problemov, saj je pogosto le s 

skupnimi močmi moţno rešiti izbrano nalogo oziroma misijo. V ta namen platforma QFK 

omogoča komunikacijo med igralci v realnem času preko vgrajene klepetalnice. Le-to 

uporabljajo tako igralci posameznik skupin kot tudi vodja igre, ki sledi pogovorom igralcev, 

jim pomaga ter jih usmerja ali pa namenoma zavede preko tekstovnih sporočil v klepetu. Ker 

v realnem svetu mobilnih izobraţevalnih iger včasih ni moč izpeljati v predvidenem času ali 

pa se sposobnost posameznih skupin igralcev moţno razlikuje in nekatere napredujejo veliko 

hitreje od drugih, platforma QFK vključuje mehanizme, ki omogočajo vodji igre, da med 

igranjem dodaja multimedijske namige ali pa jih odvzame. To je moč storiti preko besedilnih 

sporočil v klepetalnici ali pa s prenosom avdio in video posnetkov, slik oziroma GPS 

koordinat direktno v nalogo. Ta mehanizem se pogosto uporablja tudi v praksi in omogoča 

popolno prilagodljivost vsebine igre izbranim skupinam igralcev. 

 

3.12.1.3 Izdelava in urejanje predlog iger 

 

Platforma QFK vsebuje enostaven in intuitiven uporabniški vmesnik za razvoj iger. Vsako 

predlogo igre je moţno v nadaljevanju spremeniti ali nadgraditi. V času testne uporabe 

platforme se je pokazala tudi potreba po deljenju celotnih predlog iger (ne le multimedijskih 

gradnikov) med različnimi avtorji oziroma učitelji, ki so ţe izdelane igre ali predloge iger 

prilagodili njihovim lastnim potrebam in jih nadgradili. Funkcija omogoča uvoz v platformo, 

ki je nameščena na drugi lokaciji oziroma uporabljena s strani druge institucije z enim klikom.  

Poudariti je potrebno, da igranje igre ne spremeni predloge, tako da se igra ali seja igre lahko 

iz določene začetne točke igra poljubno krat. Seje igre ni moţno izvaţati oziroma uvaţati. 
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3.12.2 Tehnični opis platforme 

 

Platforma QFK je spletna aplikacija, ki na strani uporabnikov ne zahteva nikakršnih dodatnih 

namestitev programske opreme. Razlog za vztrajanje na spletni rešitvi je zahteva po delovanju 

na kateremkoli operacijskem sistemu in brskalniku, saj je število potencialnih terminalov na 

katerih bi bilo moč igrati QFK igre veliko, terminali pa so zelo raznoliki. 

Na platformah osebnih računalnikov uporabniki potrebujejo le spletni brskalnik, npr. Mozilla 

Fierefox 2+ ali Internet Explorer 6+. Mobilne platforme, ki so trenutno podprte (testirano in 

preverjeno delovanje), so tiste, ki uporabljajo operacijski sistem Symbian z Opera Web Kit 

brskalnikom. V večini najnovejših multimedijskih mobilnih terminalov proizvajalcev Nokia 

in Ericsson za uporabo zadostuje ţe vgrajen osnovni spletni brskalnik.  

 

Platforma QFK je realizirana na osnovi odprtokodne programske opreme. Nameščena je na 

streţniku Apache, programsko logiko pa zagotavljajo skripte PHP, ki zapisujejo in črpajo 

podatke iz baze podatkov MySQL. Baza vsebuje podatke o uporabnikih in njihovem statusu, 

predlogah igre, sejah igre in o repozitoriju medijskih gradnikov. Grafični prikaz je realiziran s 

pomočjo predlog XSL in transformacije XSL. 

Uporabniška stran je podprta s pomočjo skriptnih tehnologij Ajax, jScript in jQuery. Le-te so 

potrebne za delovanje klepetalnice in posodabljanje statusov ter dogodkov v času igranja igre. 

 

 

3.13 Mobilno učenje v praksi zdravstvene nege ob uporabi Koolovega frame modela 

 

Namen te študije [12] je oceniti, ali bi bila uporaba mobilnih naprav v samostojni praksi 

izobraţevanja zdravstvene nege izvedljiva in praktična ter ocenljiva, če bi študenti 

zdravstvene nege in profesorji našli uporabnost teh naprav kot udobne in koristne pri učenju. 

 

Medicinske sestre praktikantke uporabljajo dlančnike iz več razlogov, tudi za vodenje 

seznama opravil, kot beleţnico, ţepno računalo, stroškovni sledilnik, koledar, vodenje 

bolnikov, klinični referenčni material, telefonski imenik z naslovi, izmenjava informacij, za 

pošiljanje elektronske pošte in dostopa do interneta. Lahko jih uporabljajo tudi v klinični 

praksi, kot so naročanje rezultatov testov, vodenje bolnikove zgodovine, ugotavljanje 

napredka in ocenjevanja, iskanje informacij o referencah, protokolih in receptih. Medicinske 
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sestre uporabljajo dlančnike tudi v praksi, saj so lahki, enostavni, vodijo k manjšemu številu 

zdravstvenih napak (ko medicinske sestre uporabljajo programsko opremo, namesto zanašanja 

na svoj spomin), omogoča dostop do interneta in se uporablja za proučitev moţnosti s 

strankami. 

Na področju izobraţevanja zdravstvene nege inštruktorji uporabljajo mobilne naprave, da 

vodijo evidenco študentovih nalog in kontrolne sezname za dokončanje fizične ocene, kot vir 

referenčne točke oskrbe. Uporaba dlančnikov pri dajanju zdravil je pokazala pomembno 

povečanje lastne učinkovitosti med medicinskimi sestrami.  

 

3.13.1 Koolov FRAME model 

 

Traxler je opredelil m-izobraţevanje kot osebno, povezano in interaktivno uporabo ročnih 

računalnikov v učilnicah, pri sodelovalnem učenju tekom terenskega dela ter pri svetovanju in 

vodenju [12]. Podpira učenje, ki je bolj umeščeno, izkustveno in kontekstualizirano na 

določenih področjih ter uporabo sodobnejših in pristnejših vsebin. 

To Traxlerjevo definicijo m-izobraţevanja so za vodenje preiskave na področju izobraţevanja 

zdravstvene nege spoznali za nezadostno, zato so se avtorji raje obrnili k modelu (Slika 37) 

Koolovega ogrodja za racionalne analize mobilnega izobraţevanja (angl. Framework for the 

Rational Analysis of Mobile Educational – FRAME).  

 

 

Slika 37: Koolov FRAME model [12] 
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Koole opredeljuje m-izobraţevanje kot proces, ki izhaja iz interakcije mobilnih tehnologij, 

človeških učnih zmogljivosti in socialnih vidikov učenja. 

Vidik naprave (angl. Device Aspect) modela je osredotočen na fizične in funkcionalne 

komponente mobilnih naprav oz. je medij, preko katerega učenci sodelujejo in ki vpliva na 

njihove telesne in psihološke nivoje udobja. Učenčev vidik (angl. Learner Aspect) se nanaša 

na kognitivne sposobnosti posameznega učenca in predhodno znanje, medtem ko socialni 

vidik (angl. Social Aspect) opisuje druţbeno okolje za učenje. 

Medtem ko so ti glavni vidiki očitno pomembni, menimo, da je najverjetneje interakcija med 

njimi tista, ki določi učinkovitost m-izobraţevanja. Te interakcije so zastopane v presečiščih, 

kot so uporabnost naprave (angl. Device Usability), socialna tehnologija (angl. Social 

Technology) in medsebojno učenje (angl. Interaction Learning). Uporabnost naprave se 

nanaša na značilnosti mobilnih naprav za kognitivne naloge, manipulacijo in shranjevanje 

informacij, medtem ko socialna tehnologija opisuje, kako mobilne naprave omogočajo 

komunikacijo in sodelovanje. Medsebojno učenje je osredotočeno na socialne interakcije, ki 

jih socialna tehnologija omogoča. V okviru m-izobraţevanja programske aplikacije (npr. 

tekstovna sporočila, e-pošta ali avdio konference) zagotovljene z mobilnimi tehnologijami 

sestavljajo socialno tehnologijo. Te aplikacije pa posledično lahko omogočijo učencem, da 

vplivajo na skupnost učenja, kjer lahko pridobijo informacije in se dogovarjajo o pomenu. 

Skupina teh komponent pa opredeljuje m-izobraţevalni proces. 

 

3.13.2 Mobilno izobraţevanje v zdravstveni negi 

 

Medicinske sestre praktikantke uporabljajo dlančnike iz več ţe prej naštetih razlogov, dodali 

pa so tudi klinične aplikacije, kot je naročanje testnih rezultatov, vodenje zgodovine bolnika, 

zapiske o napredku in oceni, iskanje referenc, protokolov in informacijah o receptih. 

Medicinske sestre uporabljajo dlančnike tudi v praksi, saj so zelo lahki, priročni, vodijo k 

manjšemu številu medicinskih napak (ko medicinske sestre uporabijo programsko opremo 

sklica na zdravila namesto zanašanja na spomin), omogočajo dostop do interneta in se 

uporabljajo za raziskovanje moţnosti s strankami. 

Na področju izobraţevanja zdravstvene nege uporabljajo inštruktorji mobilne naprave, da 

vodijo evidence o študentskih nalogah in kontrolnih seznamih za dokončanje fizične ocene, 

kot vir oskrbe sklicevanja (programska oprema zdravil) ter za dokumentacijo študentovega 

napredka na kraju samem. Ugotovljeno je bilo, da študentje, ki uporabljajo dlančnike, imajo 
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več vprašanj ţe v praktičnem okolju in pa bistveno se poveča lastna učinkovitost med študenti 

medicinskih sester.  

 

3.13.3 Izobraţevanje zdravstvene nege in FRAME model 

 

Raziskave o uporabi dlančnikov med medicinskimi sestrami so se osredotočile predvsem na 

uporabnost naprav in pokazalo se je, da so zgodaj sprejeli dlančnike kot uporaben vir. 

Socialna tehnologija in interakcijski vidiki so dejansko neraziskani v raziskovalni literaturi in 

to so vidiki mobilnih naprav, ki nudijo mobilno izobraţevanje na daljavo in virtualno učno 

okolje. Študentje za komunikacijo z drugimi preko dlančnikov v glavnem omenjajo 

elektronsko pošto. Doseţenih je bilo nekaj raziskav o uporabi mobilnih naprav v socialni 

interakciji med zdravstvenimi delavci, vendar pa potencialnost mobilnih naprav za 

zagotavljanje povezljivosti pri poučevanju in učenju ni bila raziskana. M-učenje omogoča 

študentom takojšen in stalen dostop do informacij, vrstnikov, inštruktorjev in drugih 

strokovnjakov, ki jim lahko pomagajo, da določijo vrednost najdene informacije na internetu 

ali v realnem ţivljenju. Raziskava v tem primeru se osredotoča na začetno, raziskovalno 

študijo o teh moţnostih v okviru prakse izobraţevanja zdravstvene nege in določa rezultate v 

okviru modela FRAME. 

 

3.13.4 Metodologija 

 

Ta študija je bila del dvostopenjskega formativnega ocenjevanja uporabe mobilnih naprav v 

praksi izobraţevanja zdravstvene nege. Prva stopnja je vključevala poskus ena na ena z 

dvema inštruktorjema in tremi študenti četrtega letnika maturitetnega programa zdravstvene 

nege na Zahodni kanadski skupnosti univerz in preverila izvedljivost m-učenja s študenti 

zdravstvene nege pred uvajanjem v pouk. Vendar je tu poudarek opisa bolj na drugi stopnji, 

kjer so izvedli celotno terensko preskušanje prakse z mobilnim učenjem v resničnem ţivljenju 

izobraţevalnega programa zdravstvene nege v isti instituciji. 

V drugi stopnji so uporabili mobilne naprave v praksi izobraţevalnega sistema zdravstvene 

nege na koncu tretjega leta. Pouk, ki je potekal pet tednov od aprila do maja leta 2007, je 

predstavljal prakso utrditve izkušenj, kjer sta učila dva inštruktorja, ki sta sodelovala ţe v prvi 

stopnji. Izvedbo predmeta bi lahko najbolje opisali kot obliko kombiniranega učenja. 

Študentje so se z učitelji najprej srečali v razredu, nato pa so se udeleţili prakse v dodeljenih 
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ustanovah izven univerzitetnega središča, bolnišnicah ter kot prostovoljci v druţbenih 

skupnostih. V tem času inštruktorji niso neposredno nadzorovali svoje študente. Pravzaprav 

so se bodisi sestali z vsakim študentom osebno ali pa jih poklicali po telefonu v določenih 

časovnih presledkih. Pogostost in načini stikov so bili odvisni od predavatelja, običajno so 

potekali enkrat tedensko ob koncu vsakega sklopa 12-urnih izmen. Vse druge dejavnosti, 

vključno s spletno razpravo na spletni učilnici WebCT ter besedilnimi in glasovnimi 

komunikacijami so potekale z uporabo mobilnih naprav in so bile izvedene na daljavo. 

17 od 22 študentov, ki so sodelovali v projektu, vključno s tremi študenti, ki so kot 

prostovoljci delali v druţbenih skupnostih, so se za projekt javili prostovoljno. Ker niso imeli 

zadostnega števila naprav za vse udeleţence, so jih dodelili v dve skupini: skupina mobilnega 

učenja, v kateri je sodelovalo 12 študentov in primerjalna skupina, sestavljena iz petih 

študentov. Skupini sta bili izbrani za uporabo obeh vzorcev, namenskega in naključnega. 

Pričakovali so, da bodo mobilne naprave še posebej pomembne za ohranjanje komunikacij s 

študenti prostovoljci v druţbenih skupnostih, saj so bili tja dodeljeni posamično in bi imeli 

manj stikov z medicinskimi sestrami in sošolci, kot tisti, ki so bili v bolnišnicah. Da bi dosegli 

največje moţno ravnoteţje med kliničnimi okolji, so dodelili vse tri prostovoljce druţbenih 

skupin v skupino mobilnega učenja in v to skupino še naključno izbrali drugih 9 študentov 

izmed 14 prostovoljcev projekta, ki so bili dodeljeni v dve lokalni bolnišnici. Preostali 

prostovoljci so bili pozvani k sodelovanju v primerjalno skupino. Čeprav ni bila mišljena kot 

prava kontrolna skupina v poskusnih pogojih, je omogočila primerjavo odgovorov raziskave 

skupine mobilnega učenja s podobnimi študenti, ki ne uporabljajo naprav. 

 

3.13.5 Mobilne naprave 

 

Člani skupine m-učenja so bili vsi opremljeni s Hawlett-Packard iPAQ modelom 6955 (Slika 

38), integriranim z ţepnim PC računalnikom, mobilnim telefonom in digitalnim fotoaparatom, 

ki oba zagotavljata tako Wi-Fi kot GPRS brezţično povezavo za prenos glasu in podatkov. Ta 

model uporablja operacijski sistem Windows Mobile 6.0 in vključuje Microsoft (MS) Office, 

Internet Explorer in ţepni MSN Messenger. Uporabili so tudi Lippincott Nursing Drug Guide 

2007, Davisov laboratorij in diagnostične teste, avdio konferenčni program Skype in Adobe 

Acrobat Reader Mobile. 
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Slika 38: HP iPAQ model 6955 [25] 

 

3.13.6 Ugotovitve 

 

Izvajanje izobraţevanja zdravstvene nege zahteva fizično mobilnost po vsej skupnosti in ne 

gre pričakovati neposrednih modelov nadzora poučevanja. Vprašanje je bilo, če je potrebno 

mobilno učenje s FRAME-ovim modelom izvajati in ohranjati v neodvisnih negovalnih 

okoljih v praksi izobraţevanja. V modelu FRAME je mobilno učenje opredeljeno kot skupno 

stičišče glavnih kriţišč: vidika naprave, socialne tehnologije in medsebojnega učenja. Vsaka 

izmed teh treh stvari mora biti prisotna do neke mere, da lahko rečemo, da je prišlo do 

mobilnega učenja. 

Rezultati kaţejo, da so udeleţenci v projektu menili, da je uporaba mobilnih naprav 

izobraţevanja v praksi mogoča in zaţelena z vidika uporabnosti naprave. Kljub temu, da so se 

za učinkovito uporabo iPAQ-jev morali naučiti številnih funkcij, so poročali, da se jih je 

enostavno naučiti in obvladati v splošnem. Naprave so se jim zdele zlahka prenosljive, zaslon 

dovolj velik za številne uporabe, poročali pa so tudi, da je programska oprema za zdravstvo 

(reference za zdravila in laboratorijske vrednosti) ter znani programi, kot je »ţepni« Word, 

preprosta za učenje in uporabo na točki oskrbe. 

Vendar pa je kljub neposrednemu poučevanju in praksi v času usmerjenosti, nekaj študentov, 

ko so uporabljali napravo samostojno, lahko učinkovito uporabilo GPRS povezljivost 
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podatkov. To je verjetno povezano z naravo posameznikovih izkušenj. Študentje kljub 

enomesečni intenzivni praksi niso imeli veliko časa, da se popolnoma seznanijo z napravami. 

To pa je bila posledica tega, da naprave niso pripadale študentom in jih niso uporabljali daljše 

časovno obdobje. Zaradi tega niso posvetili celotnega časa in energije za učenje popolnega 

obvladovanja naprav. 

Socialna tehnologija opisuje kako mobilne naprave omogočajo komunikacijo in sodelovanje. 

Udeleţenci v projektu, kljub vključitvi lokalne storitve mobilnega telefona, niso uporabljali 

mobilnih naprav v komunikacijske namene. Srečali so se s kulturo in politiko bolnišnic, ki so 

preprečevali uporabo brezţičnih naprav v teh okoljih, imeli pa so tudi teţave s povezljivostjo. 

Največja ovira je nezmoţnost dostopa do spletne strani predmeta preko iPAQ-ja, ki je glavno 

orodje tako za dostop dokumentov predmeta, kot za pošiljanje sporočil inštruktorjem in 

ostalim študentom.  

Medsebojno učenje se osredotoča na socialne interakcije, ki jih omogoča socialna tehnologija. 

Rezultati kaţejo, da je mobilno učenje s tega vidika do neke mere koristno. Udeleţenci so se 

sklicevali na programsko opremo za zdravstvo kot najbolj uporabno funkcijo mobilne naprave 

za izvajanje njihove prakse zdravstvene nege. Naprave so se jim zdele zelo priročne za 

takojšnje sklicevanje in lahko dostopne, ko je bilo to potrebno. Programska oprema ni bila 

zasnovana tako, da bi omogočila neposredno povezanost dveh oseb, ampak je bilo to storjeno 

posredno preko učenja o bolnikih ali s spodbujanjem dialoga med študenti in njihovimi 

nadzornimi medicinskimi sestrami.  

Raziskava je potrdila, da je uporaba mobilnega učenja, vsaj z mobilnimi napravami, ki 

zagotavljajo širino funkcij, ki jih ponuja HP iPAQ, izvedljiva v dejanskih okoljih 

izobraţevanja zdravstvene nege. Mobilne naprave imajo učinkovit potencial hitrega 

omogočanja dostopa do virov na določeni točki tako za študente kot inštruktorje. Kako bi 

interaktivna in komunikacijska uporaba mobilnih naprav pripomogla v takem okolju, pa niso 

mogli ugotoviti.  

 

 

3.14 Utrjevanje seštevanja in odštevanja s tabličnim računalnikom 

 

Pouk je potekal na OŠ Solkan, pri pouku matematike – medpredmetna povezava 4. razreda 

[7]. 
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Z učenci so izpeljali ponavljanje predelane snovi (seštevanje in odštevanje) z uporabo 

tabličnega računalnika in različnih pripadajočih prosto dostopnih programov (Apps). Na 

razpolago so imeli le en tablični računalnik, načrtovali in izpeljali so uro v obliki 

sodelovalnega učenja in skupinskega dela. Primer rabe je zlahka prenosljiv na katerikoli 

predmet ali temo. Učenci najprej spoznajo aktivnosti v frontalni predstavitvi, nato razdeljeni v 

skupine rešujejo podobne naloge na delovnih listih, najhitrejši v skupini dobi moţnost 

reševanja nalog na tablici. Motiviranost za delo je bila velika. Zvrstile so se pestre aktivnosti, 

s katerimi so utrjevali matematične naloge in odkrivali moţnost uporabe le-teh na 

medpredmetni ravni z različnimi oblikami dela. 

 

3.14.1 Opis izvedbe 

 

Pred uporabo tablice v razredu je bilo potrebno naloţiti nanjo primerne programe (Apps) za 

obravnavo in utrjevanje snovi. Didaktično osmisliti aktivnosti, ki so potekale preko tablice 

frontalno (uporaba projektorja) in tiste, ki so potekale individualno, ko so učenci delali 

samostojno na tablici. Aktivnosti so bile dopolnjene tudi z ustreznimi delovnimi listi, ki so jih 

učenci izpolnjevali vzporedno ob delu na tablici. 

 

V tem primeru so učenci delali v skupinah. Učenci so sedeli v krogu ob mizah, da je bilo 

kasnejše individualno delo s tablico laţje in dosegljivo vsem članom skupine. Motivacija in 

spodbuda za individualno delo s tablico je bilo tudi hitro in pravilno reševanje nalog na 

delovnem listu. 

 

3.14.2 Opis poteka ure 

 

Uvodna motivacija: uporaba programa Google Body – ogled dinamičnega okostja ţenskega 

telesa, štetje in seštevanje kosti na prstih za roke in zapis računa na tablo. 

Osrednji del: ponavljanje in utrjevanje seštevanja in odštevanja s pomočjo programa – Maths, 

 frontalno: demonstracija računanja preko projektorja, sodelovanje prostovoljcev iz 

obeh skupin, 

 individualno reševanje nalog na učnem listu: učenec, ki je najhitreje pravilno izračunal 

nalogo, jo je reševal še na tablici. Ostali so lahko spremljali njegovo reševanje na 

projekciji ali ob skupnem opazovanju na tablici. 
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 medpredmetna povezava: ponovitev števil v angleškem jeziku z igrico LITE ABC, 

 uporaba snemalne kamere: učenci so sami sestavili in reševali matematični problem ter 

ga posneli s pomočjo kamere na tablici. Snemal je učenec prostovoljec, sodelovali so 

še trije učenci, ki so izvajali nalogo z ţogami in zapisali račun na tablo. Učenec je 

predvajal sošolcem posnetek s pomočjo projektorja, učenci so ocenili pravilnost 

zastavljene naloge in izračuna na tabli. 

Zaključni del – z igro do znanja: 

 uporaba programa – Talking Tom: sledilo je igranje z govorečim muckom Tomom, ki 

so ga učenci učili računanja do 20. 

 uporaba programa – My Piano: učiteljica je zapisala pesmico z notami in številom 

udarcev na tablo, ob branju zapisa je učenec igral na program klavir – frontalno. 

Sledilo je dvoročno igranje (sodelovala sta dva učenca hkrati) pesmice na klavir, zapis 

računa na tablo (izračun in seštevanje udarcev na tipke na tablici). 

 

 

3.15 Določeni integral – pregled/samopreverjanje znanja s tablicami 

 

Uporaba tablice pri pouku matematike je potekala v TŠC Nova Gorica, Tehniška gimnazija, 

Zdravstvena šola [7]. 

 

Dijaki so reševali vaje za računanje določenega integrala. Ob nalogah so spoznavali povezavo 

med geometrijsko predstavitvijo določenega integrala in ploščinami izbranih likov. Naloge so 

reševali peš in rezultate preverjali z uporabo spletnega brskalnika WolframAlpha. 

 

Dijaki so dobili 7 nalog za računanje ploščin likov, ki so bili omejeni z raznimi krivuljami 

(polinomi, grafi racionalnih funkcij, grafi kotnih funkcij).  

Ko so nalogo rešili, so rešitev preverili z brskalnikom WolframAlpha. Program izračuna 

določeni integral in izriše ustrezno sliko. Dijaki so ob preverjanju rešitev ugotavljali, ali 

določeni integral, ki so ga izbrali za računanje ploščine, resnično predstavlja ploščino 

iskanega lika. 

Tablični računalniki so bili izbrani zato, ker so zelo hitro odzivni, WolframAlpha brskalnik pa 

je najenostavnejši pripomoček, ki da zelo nazorne rezultate. 
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Nekaterim dijakom je bil tak način dela všeč in so bili nad tablicami navdušeni, drugi so raje 

uporabili aplikacije na svojih telefonih, tretji pa so še vedno prisegali na papir in svinčnik. 

 

 

3.16 Terensko delo – reke 

 

Primer uporabe tablice se je odvijal na OŠ Ledina, Bolnišnična šola Ljubljana, v 9. razredu pri 

predmetu geografija [7]. 

 

Učenci so dobili koordinate z nalogami. S seboj so imeli tablični računalnik in ostale 

pripomočke (termometer, pH-meter). Učenci so bili razdeljeni v pet skupin. Za nalogo so 

imeli na razpolago dve šolski uri. 

Vsaka skupina je opravila v naprej določeno nalogo. V razredu, kjer so učenci še dodatno uro 

urejali pridobljene podatke, je vsaka skupina tudi predstavila svojo nalogo oz. prikazala 

pridobljena gradiva. 

V opuščenem rečnem rokavu Ščavnice v bliţini Sv. Jurija ob Ščavnici so učenci v petih 

skupinah opravili meritve, fotografijo, posneli kratek film, ugotavljali spremembe rabe tal itd. 

 

Prva skupina učencev je s tabličnim računalnikom posnela kratek filmček o ročnem okljuku, 

ţivljenju ob njem in o tem, kako in kje niţinske reke vršijo erozijo in kje akumulacijo. Učenci 

so s pomočjo vgrajenega GPS – senzorja določili lego posnetka filma ter to prikazali na 

zemljevidu. Svoja opaţanja na terenu so takoj napisali na tablico.  

 

Druga skupina je odšla do regulirane struge Ščavnice in tam posnela kratek film o regulirani 

strugi reke, o spremembi, ki je nastala, ko je Ščavnica postala umetni potok. Obenem so 

zapisali, kakšne spremembe ugotavljajo, kakšen material so uporabili za izdelavo nasipov itn. 

 

Tretja skupina učencev je odšla na teren s tabličnim računalnikom. S pomočjo spletnih 

interaktivnih atlasov (ARSO in Kulturna dediščina) so ugotavljali spreminjanje rabe tal. 

Primerjali so lahko, kako se je raba spremenila od časa Franca Joţeta (franciscejskega 

katastra) do danes. Svoje ugotovitve so takoj zapisali na tablico. 
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Četrta skupina je s tabličnim računalnikom in vključenim GPS-om prehodila okljuke in 

zabeleţila točno lokacijo okljukov. Pridobljene podatke so prikazali na zemljevidu. 

 

Peta skupina je na določenih točkah izmerila temperaturo zraka ob tleh in na višini 1,5 m. 

Izmerili so tudi temperaturo vode v starem okljuku in na reguliranem delu reke. Na obeh 

mestih, kjer so izmerili temperaturo vode, so izmerili tudi njeno vrednost pH. 

Vse izmerjene točke so opremili s koordinatami, zajetimi z vgrajenim GPS-om. Svoja 

opaţanja so zabeleţili na tablico. 

 

Po povratku v šole so učenci v svojih tabličnih računalnikih uredili pridobljene podatke ter 

predstavili svoja opaţanja in ugotovitve ostalim skupinam. 

 

 

3.17 Uporaba tabličnega računalnika z otrokom s posebnimi potrebami 

 

Individualna pomoč učencu s posebnimi potrebami se je odvijala na OŠ Janka Modra Dol pri 

Ljubljani [7]. 

 

Učenec s specifičnimi teţavami, v tem primeru predvsem z motoričnimi, mnogokrat postane 

ţrtev preverjanja in pogosto uporabljenega frontalnega pouka ter pisanja in prepisovanja učne 

snovi v šolske zvezke. V tem primeru je bil učenec učno zelo uspešen, vendar je imel teţave 

predvsem pri hitrosti zapisovanja snovi, ne pa pri razumevanju. 

Dobil je nalogo, da mora rešiti deset različnih nalog iz pretvarjanja enote za maso. 

Poglejmo si njegovo reševanje: 

Klasičen frontalni pouk: Učenec je moral s table v zvezek prepisati 10 nalog po izbiri učitelja 

in jih nato tudi rešiti. Čas reševanja: 11 minut. 

 

Samostojno delo s prenosnim računalnikom: Na spletnem portalu www.e-um.si je učitelj 

učenec označil 10 različnih nalog, ki jih je računalniška aplikacija generirala sama. Čas 

reševanja: 3 min. 

Opomba: Učenec je ţe prej pri pouku uporabljal prenosni računalnik, zato je bil pri uporabi 

zelo spreten, le hitrost uporabe miške (zunanje enote) mu je bila malo slabša. 

 

http://www.e-um.si/
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Samostojno delo s tabličnim računalnikom + tipkovnico: Na spletnem portalu www.e-um.si je 

učitelj določil učencu 10 različnih nalog, ki jih je računalniška aplikacija generirala sama. Čas 

reševanja: 2 min. 

Opomba: Učenec se je zelo dobro znašel na tipkovnici (številke), saj mu je uporaba le-te 

blizu, ker uporablja prenosni računalnik. Všeč mu je bilo prstno upravljanje z namizjem 

tabličnega računalnika. S prsti se je veliko bolje znašel kot z miško. 

 

Samostojno delo s tabličnim računalnikom: Na spletnem portalu www.e-um.si je učitelj 

določil učencu 10 različnih nalog, ki jih je računalniška aplikacija generirala sama. Čas 

reševanja: 3 min. 

Opomba: Učenec se je dobro znašel pri uporabi zaslona na dotik, ko je določal mesto kazalca 

miške, vendar je imel pri zapisovanju številk nekaj teţav, ker se mu je elektronska tipkovnica 

ves čas zapirala. Verjetno je bil vzrok za to teţavo majhen zaslon in začetniška nespretnost pri 

uporabi tabličnega računalnika. 

http://www.e-um.si/
http://www.e-um.si/
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4 PONUDBA MOBILNIH TELEFONOV IN TABLIČNIH RAČUNALNIKOV V 

SLOVENIJI 

 

Uporaba mobilnih naprav v svetu strmo narašča. Ponudba mobilnih telefonov in tabličnih 

računalnikov je tudi v Sloveniji velika. Ţelje uporabnikov so različne. Nekateri ţelijo telefone 

le za klicanje in pošiljanje sporočil SMS, drugi ţelijo brskati po spletu, pregledovati 

dokumente, lahko pa hočejo tudi tablico in telefon v enem. Pred nakupom moramo razmisliti 

za kaj ţelimo napravo uporabljati ter pogledati njene zmogljivosti in lastnosti. Večina 

telefonov je danes pametnih, tako da lahko poleg klicanja in pošiljanja sporočil SMS tudi 

brskamo po spletu, pošiljamo elektronsko pošto, slikamo itd. Če pa ţelimo pregledovati 

dokumente ali gledati zahtevnejše spletne strani, potrebujemo bolj zmogljivejše mobitele. 

Enako velja tudi za tablice. Sami moramo vedeti za kaj ţelimo napravo uporabljati in temu 

prilagoditi njen nakup.  

Dodobra pa moramo poznati lastnosti naprav in to v bolj obseţnem številu, če ţelimo 

ustvarjati programe ali aplikacije zanje. Vemo, da so naprave podprte z različnimi 

operacijskimi sistemi, ki ne omogočajo enakih stvari, pa tudi če imajo enakega, ni nujno, da 

vse naprave podpirajo določene funkcije. Pri ustvarjanju programov in aplikacij je bistveno, 

da jih pribliţamo čim več uporabnikom, zato so lastnosti naprav še kako pomembne. Le tako 

lahko učečim ponudimo čim boljše učno okolje in ob tem čim manj vplivamo na finančni 

izdatek učečih. 

 

 

4.1 Pregled mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov 

 

V Sloveniji imamo na voljo veliko različnih mobilnih telefonov. Največ na enem mestu jih 

najdemo pri naših mobilnih operaterjih, kot so Mobitel [33], Simobil [38] in TušMobil [55]. 

Veliko podatkov o njihovih lastnostih nasploh pa lahko najdemo na spletni strani GSMArene 

[24]. 

Tabela v Prilogi A nam prikazuje podatke o lastnostih 104 mobilnih telefonov, ki jih ponujajo 

slovenski ponudniki. Velika večina telefonov je danes ţe pametnih, obstajajo pa še vedno tudi 

taki, ki so v glavnem namenjeni klicanju in pošiljanju sporočil SMS. V tabeli za vse 104 
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telefone posebej opišemo glavne značilnosti, podatke o bateriji, multimediji, povezovalne 

lastnosti in na koncu še mobilno pisarno (pregledovanje in urejanje dokumentov). 

 

Tablični računalniki ali tablice so nova kategorija v svetu komunikacij, mobilne tehnologije in 

računalništva. Hitro dohitevajo uporabo prenosnih računalnikov. 

Šole ugotavljajo, da bo tablica postala pomemben didaktični pripomoček za učenje bazičnih 

predmetov matematike, kemije, fizike in astronomije. Prav tako je tablica izjemen didaktični 

pripomoček za otroke s posebnimi potrebami [52].  

Največ na enem kupu jih najdemo pri naših spletnih prodajalcih, kot sta Mimovrste [30]  in 

BigBang [17]. 

Tabela v Prilogi B prikazuje lastnosti 72 tablic na slovenskem trgu. Prav tako imamo tudi v tej 

tabeli naštete najprej glavne značilnosti, vrsto in moč baterije, podatke o multimediji, 

povezovalnih lastnostih in mobilno pisarno. Večina tablic ima dve kameri, vendar tega nismo 

opisali v tabeli, saj je bistvenega pomena, da ima vsaj eno. 

 

 

4.2 Lastnosti mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov 

 

Lastnosti mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov nam povedo, kaj nam te naprave 

omogočajo. V nadaljevanju si bomo pogledali lastnosti mobilnih telefonov in tablic ter 

grafikone, ki prikazujejo podatke iz tabel v Prilogi A in Prilogi B. 

 

4.2.1 Operacijski sistem (OS) 

 

Označuje programsko kodo, ki skrbi, da določena strojna oprema sploh deluje. Operacijski 

sistem je osnova za vse ostale programe (aplikacije), vendar sam po sebi še ni nujno 

platforma. To postane šele, če ga njegov razvijalec odpre še za ostale, ki lahko zanj pišejo 

programe, na njem ponujajo vsebine in storitve in podobno [36].  

Še pred leti je veljalo, da so operacijski sistemi na mobilnih telefonih sila preprosti, zgolj 

namenjeni pokrivanju osnovnih funkcij tako imenovanih pametnih telefonov. Danes se v 

najnovejših telefonih ţe domala kosajo s tem, česar smo vajeni na namizju. Ne samo, da 

podpirajo večopravilnost, večpredstavnost in celo grafično pospeševanje, temveč ponujajo 
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moţnost nameščanja in rabe dodatnih programov in funkcij, značilnost, ki smo jo v preteklosti 

našli le na osebnih računalnikih.  

Če je strojna oprema spodobna, bo uporabnik glavno razliko med posameznimi modeli 

pametnih telefonov ali tabličnih računalnikih opazil zgolj zaradi drugačnega operacijskega 

sistema. Lani smo zato poleg testa mobilnikov izvedli tudi preizkus šestih sistemov, ki jih 

najdemo v pametnih telefonih: iOS, Android, BlackBerry OS, Windows Phone in Symbian 

[37]. Pri vseh je bilo preverjeno, kako preprosto je začeti z delom, kakšne so moţnosti 

usklajevanja podatkov, katere večpredstavne datoteke si lahko ogledujemo oziroma jih 

poslušamo, kako preprost je dostop do spleta z vgrajenim brskalnikom, koliko uporabnih 

aplikacij je na voljo in ali je izdelava varnostne kopije preprosta. Glavne značilnosti 

posameznih sistemov so: 

Android: temu operacijskemu sistemu ne moremo veliko očitati, saj omogoča 

preprosto usklajevanje podatkov, delo z elektronsko pošto, stiki in aplikacijami. Njegova 

posebnost so različne preobleke, ki si jih privoščijo posamezni izdelovalci, kar na eni strani 

poveča konkurenčnost, na drugi strani pa zmanjša moţnost preproste nadgradnje – ta je 

odvisna od odločitve izdelovalca telefona, ne pa samo od Googla. 

Blackberry OS: poslovneţi so ga vzljubili, saj omogoča najbolj 

preprosto delo z elektronsko pošto, a začetek ni preprost. Vrsto podrobnosti je treba urediti pri 

operaterju, elektronska pošta se zbira na posebnem streţniku, zato je rešitev manj primerna za 

končne potrošnike. Blackberry ponuja tudi manj uporabnih aplikacij in je nasploh precej zaprt 

sistem, namenjen bolj profesionalnim uporabnikom. Nekaterim je (bil) zelo pri srcu, a se vse 

bolj zdi, da so Kanadčani (podjetje RIM) izkoristili priloţnost v času, ko pravih pametnih 

telefonov še ni bilo, podatkovne povezave v mobilnih omreţjih pa so bile počasne in drage. 

iOS: je oče vseh sodobnih operacijskih sistemov, je dodelan in praktično nima 

nobenih negativnih plati. Apple nadzoruje tako naprave kot sistem, celo trgovino z 
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aplikacijami, kar je za končnega potrošnika dobro, saj je bistveno manj moţnosti, da bo na 

telefon prenesel nevaren program. Applova trţnica je bila na začetku daleč najbolje zaloţena 

z aplikacijami. 

Symbian: čeprav Nokia s tem sistemom ni uspela slediti valu sodobnih 

pametnih telefonov, pa so v zadnjem času s posodobitvami ujeli konkurenco. Res pa je, da se 

moramo še vedno navaditi nekoliko drugačnega vmesnika. Symbian se bo počasi poslovil. Na 

naprednejših telefonih ga kmalu ne bomo več videli, bo pa še naprej v cenejših modelih. 

Nokia je razvila tudi odprtokodni operacijski sistem Meego, ki je na voljo le v modelu N9 in 

izkazalo se je, da je uporabnejši in naprednejši kot Symbian. Zaradi negotove prihodnosti ne 

priporočamo ne enega ne drugega. 

Windows Phone: Microsoft je bil vedno nekaj posebnega, a z Windows 

Phone 7 je ta posebnost tudi prijazna za uporabo. Zanimive ploščice, ki jih lahko uporabnik 

poljubno razporeja na vstopnem zaslonu, so "ţive", kar pomeni, da se v njih takoj zrcali 

prejeto e-poštno sporočilo, nov odgovor v programu za delo v druţbenih omreţjih in 

podobno. Tudi zato, ker bo z različico 8 ta koncept prenesen na tablične računalnike, 

prenosnike in celo namizne računalnike, se zdi, da gre za enega od redkih operacijskih 

sistemov, ki bo pri pametnih telefonih lahko resno konkuriral Androidu in iOS, še posebej, če 

pomislimo, da ga je za svojega vzela Nokia. Trenutno ima le en večji minus, in sicer manjšo 

ponudbo uporabnih aplikacij. 

Kot lahko vidimo na Slika 39 imajo mobilni telefoni različne operacijske sisteme, največ jih 

ima OS Android, in sicer kar 50 od 104, to je 48,1%. Med ostale OS, ki jih ima kar 30 

mobilnih telefonov, to je 28,8%, spadajo predvsem proizvajalčevi, ki pa so običajno tudi manj 

zmogljivi. 

Slika 40 nam prikazuje operacijske sisteme tabličnih računalnikov, kjer nazorno vidimo, da 

ima velika večina, kar 88,9% od 72 tablic, naloţen OS Android. 
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Slika 39: Operacijski sistemi mobilnih telefonov 

 

 

Slika 40: Operacijski sistemi tabličnih računalnikov 

 

4.2.2 Oblika telefona in tabličnega računalnika 

 

Sama oblika naprave ni bistvenega pomena. Poznamo naslednje oblike telefonov: klasični, na 

dotik, drsni in preklopni. Če imamo gradiva samo za branje, je tu oblika telefona popolnoma 

nepomembna, saj se premikamo le naprej in nazaj. Če pa moramo delati kaj interaktivnega, 

pri tem spreminjati poloţaj nečesa ali povečati točno določeno mesto, je zaslon na dotik 

najboljša izbira. Prednost telefona na dotik je tudi ta, da ima večji ekran, kot ostale oblike. 
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V Sloveniji imamo na voljo veliko večino, kar 67,3%, telefonov na dotik, kar nam prikazuje 

Slika 41, sledijo klasični s 24%, malo pa je tistih, ki imajo drsno (3,9%) ali preklopno (4,8%) 

obliko. 

 

 

Slika 41: Oblike mobilnih telefonov 

 

Tablični računalniki oz. tablice se po obliki ne razlikujejo. Vgrajen imajo multitouch zaslon, 

ki je občutljiv na dotik. To pomeni, da s površino, ki je namenjena prikazovanju podatkov, 

zaznavajo dotik uporabnikovega prsta ali ustreznega pisala. Multitouch zaslon je zaslon, ki 

prepozna več hkratnih dotikov na zaslonu in tako omogoča hitrejše pregledovanje podatkov, 

brskanje po spletu ter povečavo slik s preprostim razmikom prstov. 

 

4.2.3 Velikost pomnilnika in razširitveno spominsko mesto 

 

Velikost pomnilnika je pri različnih napravah in različnih proizvajalcih različna. To je eden 

od pomembnejših kriterijev, saj pametni telefoni in tablice pogosto vsebujejo več pomnilnika, 

kot navadni telefoni, ki so uporabljeni največ za telefoniranje in pošiljanje sporočil SMS. 

Pomnilnik je pri mobilnih napravah zelo pomemben, saj je bistven za nalaganje programskih 

rešitev, shranjevanje in prenos slik, glasbe in videa. Pomnilnik se deli na fiksni (osnovni ali 

notranji) pomnilnik, ki je ţe vgrajen v napravo in pomnilniške kartice (zunanji pomnilnik), ki 

jih lahko vstavimo in po potrebi tudi iztaknemo ter vstavimo v računalnik, kjer lahko s 

posnetimi fotografijami, zvočnimi zapisi ali podobnim tudi manipuliramo, nanje pa lahko 

nalagamo tudi različna gradiva. Na spominsko kartico lahko shranimo e-učbenik, ki tam 
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zasede veliko prostora, vendar naenkrat gledamo le nekaj strani. Koliko pa lahko gledamo 

naenkrat, je odvisno od osnovnega pomnilnika. Večji kot je, več nam omogoča. 

 

Slika 42 in Slika 43 nam prikazujeta velikosti pomnilnikov telefonov in tablic. Več kot 

polovica telefonov ima pomnilnik manjši od 1 GB, kar nas pri nalaganju in shranjevanju 

podatkov in dokumentov lahko zelo omeji. Pri tablicah ta problem ni tako velik, saj je 

najmanjša velikost notranjega pomnilnika 4 GB. 

Izmed 104 telefonov jih ima 54 (51,9%) manjši pomnnilnik od 1 GB, sledijo telefoni s 16 GB 

pomnilnikom (16,3%), telefoni s 4 GB pomnilnikom (9,6%), z 8 GB pomnilnikom (8,7%), 32 

GB pomnilnikom (4,8%), 2 GB pomnilnikom (3,8%), z 1 GB pomnilnikom (2,9%) ter 6 in 64 

GB pomnilnik (oba po 1%). 

 

 

Slika 42: Velikosti pomnilnikov mobilnih telefonov 

 

Od 72 tablic jih ima 27 (37,5%) pomnilnik velikosti 4 GB, sledijo tablice z 8 GB 

pomnilnikom (22,2%), s 16 GB pomnilnikom (20,8%), z 32 GB pomnilnikom (15,3%), in 64 

GB pomnilnik (4,2%). 
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Slika 43: Velikosti pomnilnikov tabličnih računalnikov 

 

Slika 44 nam prikazuje, da ima kar 59 telefonov (56,7%) v Sloveniji moţnost razširitve 

pomnilnika s pomnilniško kartico. Seveda pa je tisti glavni problem pri telefonih to, da imajo 

ponavadi tisti, ki nimajo moţnosti razširitve pomnilnika, ţe sami majhen pomnilnik. Brez reţe 

je 26 telefonov, kar je 25%. 

 

 

Slika 44: Število mobilnih telefonov glede na najvišjo velikost pomnilniških kartic, ki jo podpirajo 

 

Tablice ţe same vsebujejo pomnilnik, ki omogoča izvajanje različnih aplikacij, vendar pa 

imajo skoraj vse (98,6%) tudi reţo za pomnilniško kartico. Kot lahko vidimo na Slika 45, je v 

Sloveniji le ena taka tablica (1,4%), ki te reţe nima, vendar vsebuje notranji pomnilnik 

velikosti 16 GB. 
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Slika 45: Število tabličnih računalnikov glede na najvišjo velikost pomnilniških kartic, ki jo podpirajo 

 

4.2.4 Procesor 

 

Je osrednji del, ki skrbi za izračunavanje in obdelavo podatkov ter nadzor in upravljanje 

drugih enot. Pove nam, koliko interaktivnosti bomo lahko omogočili. Bolj ko je zmogljiv 

procesor, hitrejši bo prikaz podatkov.  

Hitrejši procesor ne pomeni nujno tudi boljših zmogljivosti telefona. Te so odvisne tudi od 

drugih sestavnih delov telefona, na primer hitrosti pomnilnika, hitrosti podatkovne povezave 

(mobilni internet), najbolj pa od uporabniškega vmesnika, ki je del operacijskega sistema. Kar 

v praksi pomeni, da procesorja, ki teče pod enim sistemom, ne moremo primerjati s podobnim 

procesorjem v okolju drugega sistema. Primer so telefoni s sistemom Windows Phone 7, ki ne 

podpirajo dvojedrnih procesorjev, pa imajo vseeno solidne zmogljivosti. 

Po prihodu telefonov z dvojedrnim procesorjem, sedaj so jih zamenjali ţe procesorji s štirimi 

jedri, je zanje veliko zanimanja [56]. Dejstvo pa je, da povprečni uporabnik te moči ne 

potrebuje. Če ne poganjamo velikega števila aplikacij istočasno ali ne igramo iger s 3D-

grafiko, bomo skoraj gotovo popolnoma zadovoljni z 1 GHz procesorjem. Vendar tudi slab 

procesor omogoča prikaz aplikacij, le trajalo bo kakšno sekundo več. Vendar, če uporabnik 

ve, da bo nekaj časa trajalo, da se določena stvar prikaţe, je bolj potrpeţljiv, sčasoma (recimo 

ob večkratni uporabi določene spletne strani) pa se na to tudi navadi. 

 

S Slika 46 lahko razberemo, da je v Sloveniji veliko telefonov s slabšim procesorjem. Kar 25 

(24%) jih ima procesor s hitrostjo manjšo od 1 GHz, 30 (28,8%) pa je takih, kjer ni podatka, 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

86 

 

vendar gre tu predvsem za tiste telefone, ki so namenjeni bolj za klicanje in pošiljanje sporočil 

SMS. To pomeni, da ima kar polovica telefonov (52,8%) slabši procesor. Veliko je tudi takih, 

ki imajo procesor s hitrostjo 1 GHz (23,1%). 

 

 

Slika 46: Število mobilnih telefonov glede na hitrost procesorja 

 

Slika 47 nam prikazuje, da nam v Sloveniji ponujajo le eno tako tablico (1,4%), ki ima 

procesor slabši od 1 GHz, kar pa je zelo spodbudno. Največ pa je tistih tablic, ki imajo 1 GHz 

(54,2%) in 1,2 GHz (26,4%) procesor. 

 

 

Slika 47: Število tabličnih računalnikov glede na hitrost procesorja 
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V novejšem času so začeli vgrajevati več jeder v en procesor. Večjedrne procesorje so razvili, 

da je moţno opravljati več opravil (niti) naenkrat brez teţav (»zmrzovanja«, zakasnitve, 

ponovni zagoni, itd.), kar omogoča pravo vzporedno procesiranje. Teoretično naj bi bil 

večjedrni sistem od enojedrnega hitrejši skoraj za faktor, enak številu procesorskih jeder. Kar 

pomeni, da če imamo enojedrni 1 GHz pomnilnik in dvojedrni 1 GHz pomnilnik, mora biti 

dvojedrni skoraj enkrat hitrejšji od enojedrnega. 

S Slika 48 in Slika 49 lahko razberemo, da telefoni (76%) in tablice (62,5%) v Sloveniji še 

vedno v preteţnem številu uporabljajo enojedrne procesorje.  

 

 

Slika 48: Število mobitelov glede na število jeder v procesorju 

 

 

Slika 49: Število tabličnih računalnikov glede na število jeder v procesorju 
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4.2.5 Ločljivost in velikost zaslona 

 

Ločljivost in velikost zaslona sta kot kriterija pomembna predvsem zaradi predstavitve 

podatkov in informacij oziroma zaradi preglednosti. 

Večji zaslon ima svoje prednosti, vendar velikost vpliva tudi na uporabnost telefonskega dela 

in prav tako na porabo baterije. Telefon večinoma uporabljamo enoročno in če je ta prevelik, 

določene dele zaslona teţje doseţemo ali pa jih z eno roko sploh ne moremo doseči. Če je 

telefon velik in hkrati ekstremno tanek, tudi občutek drţanja, na primer med telefoniranjem, 

ni ravno ergonomski. 

Vendar je večji zaslon hkrati tudi prednost – pri igranju iger, branju pošte, brskanjem po 

spletu ali branju dokumentov. Zaslona, manjšega od 2,7 palca, ne priporočajo, optimalna 

velikost pa je okrog 3,5 palca. Poleg velikosti je pomembna tudi ločljivost zaslona; ne toliko 

navpično in vodoravno število pik, kot gostota pik na palec. Ta podatek se šele zadnje čase 

pojavlja med specifikacijami, če pa ga ne najdemo, ga je moţno pribliţno izračunati po 

formuli: kvadratni koren seštevka kvadratov obeh ločljivosti delimo z velikostjo diagonale 

zaslona. Ta podatek imamo vedno na voljo. Razen pri iPhonu je pri vseh drugih telefonih 

gostota pik bistveno manjša od 300 pik na palec. V praksi se gostota pik kaţe kot bolj ali manj 

ostra slika na zaslonu, pri čemer višja gostota lahko zagotovi bolj ostro sliko. 

 

Na Slika 50 vidimo primerjavo ločljivosti zaslonov mobilnih telefonov med seboj, na Slika 51 

pa primerjavo ločljivosti zaslonov tabličnih računalnikov. 
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Slika 50: Primerjava ločljivosti zaslonov mobilnih telefonov 
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Slika 51: Primerjava ločljivosti zaslonov tablic 

 

Kadar je dimenzija ozadja prevelika za zaslon, bo mobilni telefon skušal samodejno 

spremeniti velikost, vendar to običajno poslabša kakovost slike na zaslonu. Po drugi strani pa, 

če je dimenzija ozadja premajhna za zaslon, slika ne bo pokrila celega zaslona. Nekateri 

mobilni telefoni lahko prikaţejo večjo sliko in ni smiselno, da prikazujemo manjšo sliko. 

Večja slika pomeni običajno jasnejšo sliko. 

 

4.2.5.1 Prilagajanje vsebine velikosti in ločljivosti zaslona 

 

Spletne strani niso le material za tiskanje, ki je na spletu. Spletna stran v našem primeru naj bi 

bila nekakšen uporabniški vmesnik za izobraţevanje. Sodelovati mora z vsakim učencem, ki 

si jo bo ogledal, kot je učitelj viden in dostopen za razlago in vprašanja vsem v razredu. 

Ustvarjanje uspešne spletne strani zahteva edinstveno ravnovesje med obliko in funkcijo. Za 

uspeh spletne strani so pomembne naslednje komponente iskalnika: optimizacija, uporabnost 

in dizajn.  
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Pojavilo se je odzivno spletno oblikovanje. Ta koncept izdelovanja spletnih strani s 

sposobnostjo sorazmernega prilagajanja na skoraj vse velikosti zaslona, je neverjeten razvoj. 

Ideja za odzivno spletno oblikovanje se je pojavila ţe v letu 2010, vendar je zdaj postala bolj 

priljubljena zaradi drastičnega povečanja brskanja po spletu preko pametnih telefonov in 

tabličnih računalnikov. Spletne strani se lahko z velikih namiznih zaslonov pomanjšajo vse do 

zaslonov pametnih telefonov, tako da je besedilo še vedno čitljivo in slike videti podobno kot 

na velikih zaslonih. 

Spremembe se opravijo, ko spletna stran naloţi in pokliče posebno stilsko datoteko CSS 

(angl. Cascading Style Sheets), odvisno od velikosti okna brskalnika. Na primer, brskamo po 

spletu in ima naš brskalnik določeno največjo velikost zaslona na 1920x1080 pikslov, vendar 

se nato odločimo spremeniti velikost. Ko spremenimo velikost brskalnika, koda CSS prebere 

ali je stran nad ali pod določeno odstotno dimenzijo okna. Ko smo se odločili, da bo naše 

okno brskalnika manjše, recimo 800x600 pikslov, spletna stran za manjši izgled pokliče CSS 

kodo, saj le-ta določi, da nismo v pravi velikosti za prikaz. 

Impresivno pri spletnih straneh, ki imajo odzivno oblikovanje strukture je, kako brezhibno so 

narejene spremembe. Ko zmanjšamo ali zvečamo brskalnik, se elementi strani takoj 

prilagodijo in reorganizirajo. 

Slabosti teh spletnih strani so, da prilagajanje velikosti slik ni najlaţji postopek, saj je 

potrebno ustvariti več velikosti, kar lahko poveča čas nalaganja strani; nekatere dimenzije 

zaslonov bodo še vedno naredile zmedo s postavitvijo; postopek CSS je intenziven in deluje 

najbolje s CSS3. Kljub tem slabostim imajo naslednje prednosti večji pomen: imamo en 

model za ogromno število naprav; brez teţav se prilagodi pri spreminjanju velikosti 

brskalnika,  na majhnem zaslonu naredi spletno stran čitljivo. 

Slika 52 prikazuje pogled določene spletne strani na več zaslonih. 

 

 

Slika 52: Primer spletne strani na večih zaslonih različne ločljivosti [47] 
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4.2.6 Baterija 

 

Podatek, ki pove »zmogljivost« oziroma električni naboj (angl. electric charge) baterije, je 

izraţen v mAh. Višja ko je številka, dlje naj bi telefon deloval. A v praksi ni tako, saj nam 

podatek ne pove, kako energetsko učinkoviti so najpotratnejši elementi telefona ali tablice. 

Recimo procesor ali zaslon. Zato nam kaj dosti ne pomagajo niti podatki, koliko časa zdrţi 

naprava v stanju pripravljenosti, pri predvajanju glasbe ipd. ali kolikšen je maksimalni čas 

pogovora, saj so to laboratorijsko izmerjeni podatki, ki s praktično uporabo nimajo ničesar 

skupnega. Dejstvo je, da če bomo napravo veliko uporabljali za brskanje, pošto, igranje, 

prenašali veliko podatkov, sočasno poganjali več aplikacij, nobena ne bo zdrţala ves dan. 

Velja pravilo, da baterija na papirju manj zmogljive naprave običajno zdrţi dlje [56]. 

Vrsta baterije nima kakšne vloge, saj so danes skoraj vse baterije litij-ionske (Li-Ion), 

predvsem zaradi dveh velikih prednostih pred ostalimi. Prva prednost je ta, da so lahke, saj je 

litij zelo lahka snov, druga pa je ta, da je učinek spomina manjši. Učinek spomina je opisni 

izraz za padec napetosti, ki se pri starejših baterijah pogosto pojavi, pri Li-Ion baterijah pa 

tega skoraj ni oziroma je zelo šibek. Današnji telefoni in tablice uporabljajo še Li-Poly 

baterije, ki so se razvile iz Li-Ion baterij, vendar ne prinašajo nobenih bistvenih prednosti v 

zmogljivosti baterije. 

 

Slika 53 in Slika 54 prikazujeta, kakšne baterije glede na električni naboj (v nadaljevanju 

pišemo le naboj) vsebujejo telefoni in tablice v Sloveniji. 

Največ telefonov ima naboj nekje do 1800 mAh, naboj nad 1800 mAh ima le 7 telefonov 

(6,7%), 30 telefonov (28,8%) ima naboj baterije med 1400 in 1600 mAh, 25 telefonov (24%) 

ima naboj med 1000 in 1200 mAh, 18 (17,3%) jih ima naboj med 1200 in 1400 mAh, 15 

(14,4%) jih ima naboj do 1000 mAh, 8 (7,7%) pa ima naboj med 1600 in 1800 mAh. 
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Slika 53: Število mobilnih telefonov glede na električni naboj baterije 

 

Največ tablic, 17 (23,6%), ima kapaciteto med 3000 do 4000 mAh, sledi 11 tablic (15,3%) s 

kapaciteto med 2000 do 3000 mAh in 11 tablic (15,3%) s kapaciteto med 4000 do 5000 mAh, 

8 tablic (11,1%) s kapaciteto med 5000 do 6000 mAh, 7 tablic (9,7%)  s kapaciteto med 7000 

do 8000 mAh in 7 tablic (9,7%) s kapaciteto med 9000 do 10000 mAh, 6 tablic (8,3%) s 

kapaciteto med 5000 do 6000 mAh, 2 tablici (2,8%) s kapaciteto med 1000 do 2000 mAh, 3 

(4,2%) tablice pa so brez podatka. 
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Slika 54: Število tabličnih računalnikov glede na električni naboj baterije 

 

4.2.7 Fotoaparat in snemanje videoposnetkov 

 

Leta smo opazovali tekmo proizvajalcev, kdo bo v telefon vgradil fotoaparat oz. kamero čim 

višje ločljivosti. Tehnični podatki v tem primeru ne povedo dovolj. Na podlagi podatkov o 

hitrosti zajema, samodejnem ostrenju, ločljivosti, značilnosti video posnetka itd. ne moremo 

sklepati, kako uporabniku prijazno bo snemanje in kako kakovostna bo fotografija ali video. 

Čisto moţno je, da telefon s kamero slabše ločljivosti naredi lepšo fotografijo od telefona, ki 

ima na papirju višjo.  

Vprašati pa se moramo tudi, čemu uporabljamo kamero na telefonu. Če fotografije gledamo 

na zaslonu telefona, jih pošiljamo kot MMS ali pošto, nalagamo na Facebook, potem je 

podatek o ločljivosti skoraj brez pomena; oziroma je dovolj ţe ločljivost 3 milijone pik, z 

višjo bi imeli le več teţav, predvsem z velikostjo datotek. Tudi pri izobraţevalnih aplikacijah 

ločljivost slike ali videoposnetka ni nujno bistvenega pomena. Nekateri udeleţenci so na 

terenu, kjer morajo slikati ali posneti videoposnetek ter poslati preko sporočila MMS, e-pošte, 

prenesti na spletno stran itd. Pri tem ne potrebujemo imeti slike ali videoposnetka najboljše 

ločljivosti, saj se običajno ne spuščamo podrobno v detajle na sliki ali videoposnetku, pa tudi 

za zbiranje vseh podatkov na skupnem mestu je bolje, da niso preveliki. 

Za slikanje v slabših, temnejših razmerah je zelo uporabna bliskavica, vendar za večino 

telefonov ni podatka o njeni podpori. 
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Slika 55 in Slika 56 prikazujeta kakovosti fotoaparatov telefonov in tablic. Vsi fotoaparati teh 

naprav omogočajo fotografiranje in snemanje. Kot smo ţe opisali, za izobraţevalne aplikacije 

najbrţ ne bi bila bistvena kvaliteta slik, vendar to, da naprava sploh ima fotoaparat. Iz teh 

dveh slik lahko opazimo, da le 5 telefonov nima fotoaparatov. Kar pomeni, da bo večina ljudi 

na terenu ali kje drugje lahko fotografirala ter snemala.  

 

Večina mobilnih telefonov ima vgrajene ţe zelo kvalitetne fotoaparate. Največ telefonov, 37 

(35,6%), ima fotoaparat kakovosti 5M, 26 (25%) telefonov ima fotoaparat 8M, sledi 13 

(12,5%) telefonov s fotoaparatom 3,2M, 12 (11,5%) telefonov ima fotoaparat 2M, 5 (4,8%) 

telefonov je brez fotoaparata in ravno toliko ima fotoaparat VGA, 4 (3,8%) telefonov ima 

fotoaparat 1,3M, 1 (1%) telefon ima fotoaparat 12M in 1 (1%) telefon pa ima fotoaparat 41M. 

 

 

Slika 55: Število mobilnih telefonov po kakovosti fotoaparata 

 

Presenetljivo pa ima večina tablic vgrajene slabše fotoaparate kot telefoni. Največ, 36 (50%), 

jih ima fotoaparat VGA, sledi 12 tablic (16,7%) s fotoaparatom 5M, 11 tablic (15,3%) s 

fotoaparatom 2M, 6 tablic (8,3%) s fotoaparatom 3,2M, 4 tablice (5,5%) s fotoaparatom 8M 

in 3 tablice (4,2%) s fotoaparatom 1,3M. 
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Slika 56: Število tabličnih računalnikov po kakovosti fotoaparata 

 

4.2.8 Multimedija 

 

Slika, zvok in video so v ţivljenju še kako pomembni. Ţe ko se rodimo, začnemo spoznavati 

svet in se učiti preko slik in zvoka. Tudi v izobraţevanju so slikovni, zvočni in video zapisi 

pomembni, saj predstavljajo vir informacij, zaradi katerih si nekatere stvari laţje 

predstavljamo ali jih razumemo. Ti zapisi morajo biti dovolj jasni, da iz njih razberemo 

podatke, saj nam na primer slika, ki je čisto meglena in na njej ničesar ne vidimo, ne pomaga 

dosti. Z današnjo tehnologijo lahko fotografiramo, posnemamo zvočne in video posnetke na 

vsakem koraku ter jih delimo z drugimi. Svoje posnetke lahko drugim pošiljamo preko 

sporočil MMS, jih objavljamo na socialnem omreţju oz. spletu. Na spletu se je tako pojavilo 

veliko večpredstavnih vsebin, ki ji podjetja ali posamezniki delijo z drugimi. Zelo dobrodošla 

med storitvami pa je tudi videotelefonija, saj poleg prenosa zvoka omogoča tudi prenos ţive 

slike sogovornika.  

 

Videotelefonija in konferenčna zveza sta v m-izobraţevanju zelo dobrodošli, še zlasti, če so 

udeleţenci razpršeni na terenu. Na ta način lahko laţje komunicirajo med sabo in z mentorji. 

Mobilni oz. internetni brskalnik je program, ki omogoča brskanje po spletu in prikazovanje 

dokumentov HTML in večpredstavnih vsebin. Za izobraţevalne aplikacije je ta zelo 

pomemben, ker lahko z njim prikaţemo našo izobraţevalno aplikacijo, saj je to zaradi 

različnih operacijskih sistemov najboljša moţnost. 
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Z e-poštnim odjemalcem lahko dostopamo do elektronske pošte, preko nje sodelujemo s 

kolegi ali mentorji, pošiljamo razne priponke itd. 

Prav tako je pomembno glasbeno in video predvajanje. Med tehničnimi podatki so zapisani 

formati (MP3, MP4, AAC, 3gp), ki jih naprava podpira, saj nam s tem omogoča predvajanje 

glasbenih in video vsebin. To nam prikazujeta Slika 57 in Slika 58. Lahko smo kar prijetno 

presenečeni kako veliko število telefonov ponujenih v Sloveniji omogoča te formate. Format 

MP3 podpira 96,2% telefonov, format AAC 95,2%, MP4 93,3% in 3gp 95,2%. Pri tablicah pa 

se s tem nimamo kaj obremenjevati, saj podpirajo vse. 

 

 

Slika 57: Število mobilnih telefonov z ali brez podpore funkcij MP3, AAC, MP4 in 3gp 

 

 

Slika 58: Število tabličnih računalnikov z ali brez podpore funkcij MP3, AAC in MP4 
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Na Slika 59 in Slika 60 si lahko ogledamo moţnosti uporabe določenih funkcij. Pri m-

izobraţevanju nam še kako prav pride videotelefonija, e-poštni odjemalec, internetni 

brskalnik in konferenčna zveza. Tudi moţnost mobilne TV bi bila lahko koristna za 

izobraţevalne namene, da si učenci lahko pogledajo kakšen primeren prispevek, 

dokumentarec, film itn. Večina naprav je dobro opremljena s temi funkcijami. 

 

Konferenčno zvezo podpira 96,2% telefonov, videotelefonijo 27,9%, e-poštni odjemalec 

95,2%, predvajanje mobilne TV 43,3%, internetni brskalnik pa 95,2% telefonov. 

 

 

Slika 59: Število mobilnih telefonov z določenimi funkcijami 

 

Pri tablicah pa e-poštni odjemalec in internetni brskalnik podpirajo vse tablice, 

videotelefonijo 97,2% tablic in predvajanje mobilne TV 48,6%. 
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Slika 60: Število tabličnih računalnikov z določenimi funkcijami 

 

4.2.9 Povezovalne lastnosti 

 

Za nalaganje aplikacij, brskanje po spletu, gledanje filmov itn. imamo na voljo več različnih 

omreţij, ki nam v m-izobraţevanju še kako pomagajo. Pri aplikacijah je pomembno, ali 

naenkrat prenese veliko podatkov ali te podatke ves čas »po malo« prenaša ter s kakšno 

hitrostjo. Recimo pri reševanju testov, če se test prenese naenkrat, to pomeni, da bo takrat 

nehal prazniti baterijo glede prenosa, saj npr. Bluetooth ali Wi-Fi zelo trošita baterijo. 

Bistvene pri vseh teh sistemih so multimedijske komunikacije, brezţičen dostop do 

širokopasovnih fiksnih omreţij in neopazno prehajanje med različnimi omreţji. 

Najlaţje je sinhronizirati podatke z računalnikom. To lahko storimo z uporabo Bluetooth-a, 

preko kabla USB ali pa vloţimo spominsko kartico iz mobitela v računalnik in na ta način 

učenci lahko prenesejo podatke, ko pridejo v šolo ali domov.  

Moţna pa je tudi sinhronizacija preko spleta. V sodobnem svetu marsikdo uporablja več 

računalnikov (namizni, prenosni, tablica ali telefon) hkrati. Teţava nastane, če ţelimo 

nekatere podatke imeti na vseh teh napravah. V ta namen je splet idealna rešitev, saj je 

nekakšen skupni imenovalec, stična točka vseh teh naprav, saj vse dostopajo do interneta. 

Nastala je kopica storitev, ki nudijo shranjevanje podatkov v spletu in njihovo sinhronizacijo 

čez več naprav. Lahko gre za rezervno kopiranje ali pa sinhronizacijo datotek med napravami. 

Nekatere spletne storitve imajo vgrajene tudi dodatne moţnosti. Omogočajo na primer 

urejanje nekaterih vrst dokumentov ne glede na to, od kod dostopamo do njih, nekatere 
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omogočajo pretočne vsebine, kar pomeni, da glasbe ali filma ni potrebno najprej prenesti na 

lokalno napravo, da bi se predvajala [35]. 

 

Slika 61 in Slika 62 prikazujeta moţnosti nekaterih povezav. Velikega pomena je to, da bodo 

učenci lahko prenašali podatke s šolskega ali domačega računalnika na telefon ali tablico ter 

obratno. Tudi moţnost WLAN-a je zelo pozitivna. Danes je veliko sveta ţe pokrito z 

omreţjem brezţičnega interneta, tudi izobraţevalne ustanove. S povezavo WLAN lahko laţje 

in hitreje dostopamo do podatkov.  

 

Med ponudbo telefonov jih je 80,8% opremljenih s funkcijo WLAN, sinhronizacijo z 

računalnikom omogoča 81,7% tablic, povezavo Bluetooth pa 96,2% telefonov. 

 

 

Slika 61: Število mobilnih telefonov, ki omogočajo povezavi Bluetooth in WLAN ter sinhronizacijo z 

računalnikom 

 

Med ponudbo tablic v Sloveniji so prav vse opremljene s funkcijo WLAN, sinhronizacijo z 

računalnikom omogoča 98,6% tablic, povezavo Bluetooth 45,8% in pošiljanje sporočil MMS 

le 13,9% tablic. 
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Slika 62: Število tabličnih računalnikov, ki omogočajo povezavi Bluetooth in WLAN, pošiljanje sporočil 

MMS ter sinhronizacijo z računalnikom 

 

Slika 63 in Slika 64 prikazujeta omogočanje omreţij za telefone in tablice. Ta omreţja nas 

pripeljejo do vedno več tehnologij oz. funkcij. Pripomorejo nam k boljšemu in laţjemu 

komuniciranju ter tudi komuniciranju na več načinov, kot so videotelefonija, video 

konferenca, e-pošta itd. V tem primeru so telefoni boljši od tablic, saj večina tablic ni 

računalnik in telefon v enem. Lahko pa je na tablicah to rešeno s programsko opremo, ki 

koristi moţnosti telefonije IP. 

 

Povezavo HSDPA omogoča 73,1% telefonov, povezavo HSUPA 56,7% telefonov, UMTS 

74%, EDGE in GPRS pa 96,2% telefonov. 
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Slika 63: Število mobilnih telefonov glede na omreţja 

 

Povezavo HSDPA, HSUPA, EDGE in GPRS omogoča 84,7% tablic, povezavo UMTS pa 

80,6% tablic. 

 

 

Slika 64: Število tabličnih računalnikov glede na omreţja 

 

4.2.10 Mobilna pisarna 

 

Za gradiva je dobro vedeti, kaj vse telefon podpira, saj se danes veliko gradiv nahaja v Word-

ovih, PDF-jevih, Excel-ovih ali PowerPoint-ovih dokumentih. Pomembno je tudi, ali telefon 

omogoča le branje ali tudi urejanje dokumentov. 
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Slika 65 in Slika 66 prikazujeta moţnost pregledovanja in urejanja Word-ovih, Excel-ovih, 

PowerPoint-ovih in PDF-jevih dokumentov.  

 

Pri telefonih v Sloveniji je stanje malce slabše, saj kar 31,7% telefonov ne podpira ne 

pregledovanje ne urejanje Word-ovih, Excel-ovih, PowerPoint-ovih dokumentov. 

Pregledovanje in urejanje Word-ovih, Excel-ovih, PowerPoint-ovih dokumentov omogoča 

29,8% telefonov, samo pregledovanje Word-ovih, Excel-ovih, PowerPoint-ovih pa 38,5% 

telefonov. Pregledovanje PDF-jevih dokumentov omogoča 63,5% telefonov. 

 

 

Slika 65: Število mobilnih telefonov, ki omogočajo pregledovanje (P) in urejanje (U) dokumentov, samo 

pregledovanje (P) ter pregledovanje (P) PDF dokumentov 

 

Tablice so s tem dobro opremljene, saj samo ena izmed tablic (1,4%) nima zmoţnosti niti 

pregledovanja dokumentov. Pregledovanje PDF-jevih dokumentov omogoča 98,6% tablic, 

pregledovanje in urejanje Word-ovih, Excel-ovih, PowerPoint-ovih dokumentov omogoča 

95,8% tablic, samo pregledovanje Word-ovih, Excel-ovih, PowerPoint-ovih pa 2,8% tablic. 
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Slika 66: Število tabličnih računalnikov, ki omogočajo pregledovanje (P) in urejanje (U) dokumentov, 

samo pregledovanje (P) ter pregledovanje (P) PDF dokumentov 

 

4.2.11 Vrednost SAR 

 

SAR je stopnja, s katero celotno telo absorbira energijo radijskega elektromagnetnega 

sevanja, ki jo merijo v vatih na kilogram (W/kg). Za varno se štejejo vrednosti SAR pod 1,6 

W/kg. Poznavalci pa svarijo, da kupci ne smejo uporabljati tega podatka za primerjavo med 

telefoni, saj gre za največje izmerjene vrednosti. Koliko energije sprejme med telefoniranjem, 

je odvisno od kakovosti sprejema oziroma od tega, s kakšno močjo zaradi tega oddaja telefon. 

Tako lahko dober telefon, ki ima zapisano višjo vrednost SAR, večino časa oddaja manj 

energije kot slabši telefon, ki ves čas oddaja na meji, ki jo določa njegov podatek o SAR-u, pa 

čeprav je ta niţji od SAR-a dobrega telefona. [56] 

 

Slika 67 prikazuje število telefonov po sklopih vrednosti SAR-a. Stopnjo nad 1 ima 24 

telefonov (23,1%), vendar ima od tega le eden višjo vrednost kot 1,6, pa še to je le 1,62. 
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Slika 67: Vrednosti SAR mobilnih telefonov 

 

4.2.12 Tehnologiji Java in Flash 

 

Danes je na trţišču veliko gradiv in spletnih aplikacij s tehnologijama Java in Flash. 

Podprtosti Flash-a med opisi lastnosti ne zasledimo. 

 

Slika 68 in Slika 69 prikazujeta število mobilnih telefonov in tablic glede na podporo Jave. 

Kar 77,9% mobilnih telefonov podpira Javo, za 1,9% telefonov pa ni podatka. 

 

 
Slika 68: Prikaz števila mobilnih telefonov glede na podporo Jave 
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Za kar 63,9% tablic ni podatka o podpori Jave. Z gotovostjo lahko trdimo, da jo po zapisanih 

specifikacijah podpira najmanj 23,6% tablic, z upoštevanjem dejstva, da operacijski sistem 

Android temelji na Javi, pa je ta odstotek enak številu tablic s tem operacijskim sistemom, t.j. 

64 oz. 88,9% vseh tablic. Pri tem moramo poudariti, da se javanski programčki, t.i. appleti 

(angl. applets) izvajajo v brskalnikih in podpora Javi na nivoju operacijskega sistema še ne 

zagotavlja izvajanje appletov. Iz podobnih razlogov lahko z gotovostjo trdimo le, da 8 oz. 

11,1% tablic ne podpira tehnologije Flash, ker uporabljajo operacijski sistem iOS. 

 

 

Slika 69: Prikaz števila tablic glede na podporo Jave 

 

 

4.3 Prednosti tabličnih računalnikov 

 

V zadnjem času so tablični računalniki postali pravi hit. Poglejmo si nekaj njihovih prednosti 

[7]: 

 so lahki – teţa pod 1 kg, kar omogoča enostavno prenašanje in upravljanje. 

 omogočajo hiter zagon – tablic ne ugašamo, ampak jih večinoma le »uspavamo«. 

Naprava je tako za ponovno uporabo pripravljena le v nekaj sekundah. 

 porabijo malo energije – s tablico je mogoče delati neprekinjeno vsaj 6 ur. 

 Programov ni potrebno zapirati – odpiranje in zapiranje aplikacij se izvaja s 

preklapljanjem med aplikacijami. Moţno je sicer tudi zapiranje aplikacij. Nezahtevni 

uporabniki imajo tako lahko odprtih zelo veliko aplikacij in prosto prehajajo med 

njimi. 
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 omogočajo drsenje in povečevanje – obe moţnosti sta s pomočjo dotika omogočeni na 

vseh ravneh, zaradi česar je uporabniška izkušnja s tablico precej drugačna, saj ti dve 

moţnosti dajeta občutek, da uporabnik povsem obvladuje napravo. 

 imajo kakovosten zaslon – ta moţnost omogoča branje tudi pod velikim kotom in ob 

slabših svetlobnih pogojih. 

 premikajo uporabo k storitvam – v ospredju niso več različni raziskovalci datotek, pač 

pa seznam aplikacij. Ne izhajajo iz dokumentov, temveč iz aplikacij. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

M-izobraţevanje je del e-izobraţevanja, vendar med m-izobraţevanje uvrščamo tiste tipe 

izobraţevanj, pri katerih interakcije potekajo preko mobilnih naprav. Uporaba mobilnih 

naprav je med mladimi in odraslimi zelo priljubljena, saj ne omogočajo samo komuniciranja 

in povezovanja, temveč tudi uporabo storitev in aplikacij, torej lahko pošiljajo sporočila SMS 

in MMS, fotografirajo, snemajo, igrajo igre, dostopajo do medmreţja itd, pa naj gre za šolsko, 

sluţbeno ali zasebno rabo. Danes imamo skoraj vsi ljudje vsaj eno mobilno napravo in 

običajno jo imamo tudi s sabo na vsakem koraku. Na ta način smo za prejemanje in pošiljanje 

informacij dostopni ne glede na čas in kraj. Medmreţje in multimedija sta napredni 

tehnologiji, ki omogočata hitrejši dostop in boljšo predstavo informacij, ponujata pa nam tudi 

velike moţnosti za izboljšanje izobraţevalnih procesov. Vse to je privedlo, ne samo do 

razvoja m-izobraţevanja, ampak tudi do njegove »eksplozije«. M-izobraţevanje omogoča 

učiteljem in učencem posredovanje navodil, domačih nalog, opomnikov in drugih koristnih 

informacij ter tudi preverjanje znanja z reševanjem testov. Z napredkom mobilne tehnologije 

se lahko preko mobilne naprave poveţemo na internet povsod, kjer imamo pokritost s 

primernim signalom. Tehnologija pa neprestano napreduje in kaj kmalu lahko pričakujemo, 

da bo m-izobraţevanje dostojno enakovredna oblika izobraţevanja. 

 

V tujini je potekalo ţe veliko raziskav m-izobraţevanja preko različnih mobilnih naprav. 

Nekatere smo si tudi ogledali in jih predstavili v diplomskem delu. M-izobraţevanje se vedno 

izkaţe kot pozitivno. Učence oz. udeleţence prisili, da so ves čas izobraţevanja aktivni, da 

bolj komunicirajo s preostalimi udeleţenci ali z mentorji in nejasnosti razrešujejo takoj. Tu 

tudi ni izgovora, me ni bilo doma, pa nisem mogel delati. Prednost mobilnih naprav je, da so 

izredno lahke in majhne ter jih lahko nosimo ves čas s seboj in smo tako dosegljivi za 

raznovrstne informacije 24 ur na dan. Tudi izostanek od fizične prisotnosti na izobraţevanju 

je nadomestljiv, četudi traja dlje časa. Lahko poslušamo predavanje preko video kamere ali pa 

dobimo učno gradivo od mentorja oz. kolega, imamo tudi moţnosti za diskusije z ostalimi itd. 

 

Pogledali smo si ponudbo mobilnih telefonov in tablic na slovenskem trgu. Glede na zbrane 

podatke lahko rečemo, da bi načeloma lahko uporabili vse naprave v izobraţevalne namene, 

vendar bi bila ta uporaba zelo skopa, če bi jo morali prilagoditi telefonom, ki so namenjeni 
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samo klicanju in pošiljanju sporočil SMS. Takih telefonov je sicer le 5 (4,8%), vendar jih ima 

lahko večina učencev v razredu. Tudi če je samo en tak, ta ne more sodelovati tako kot drugi. 

Mobilni telefoni imajo naloţene različne operacijske sisteme, ki se med seboj razlikujejo in ne 

podpirajo enakih funkcij. Pri tablicah pa se pojavita le dva različna operacijska sistema.  

Kar 51,9% telefonov ima manjši pomnilnik od 1 GB, medtem ko pri tablicah najdemo 

najmanjši pomnilnik velik 4 GB. 54,7% telefonov in kar 98,6% tablic ima moţnost razširitve 

pomnilnika z zunanjim, kar nam še kako prav pride za morebitna e-gradiva. 24% telefonov 

ima procesor slabši od 1 GHz, tablic je takih le 1,4%. Tudi ločljivosti zaslonov so zelo 

različne. Pri tablicah je prednost vsaj ta, da ni toliko različnih ločljivosti, saj imajo vse daljšo 

vodoravno stranico, pri telefonih pa je skoraj polovica ekranov vodoravnih in polovica 

navpičnih. Podatek o kakovosti baterije nam ne pove ravno veliko. Veljalo naj bi, da višja kot 

je številka, dlje naj bi naprava delovala, a v praksi ni tako, saj nam podatek ne pove, kako 

energetsko učinkoviti so najpotratnejši elementi naprav. Prav zaradi tega mora biti morebitno 

izobraţevalno gradivo ali aplikacija čim manj procesorsko in komunikacijsko potratno, da je 

avtonomija uporabe mobilne naprave čim večja. Za izobraţevalne namene je zelo vzpodbudna 

novica, da je le 5 telefonov brez fotoaparata, tablice pa ga imajo vse. Tudi podpora zvočnih in 

video zapisov je zelo dobra. 95,2% telefonov podpira zvočne zapise in 93,3% video zapise, 

medtem ko vse tablice podpirajo te formate. 95,2% telefonov in 100% tablic podpira 

internetni brskalnik in e-poštni odjemalec. Bluetooth povezavo omogoča 96,2% telefonov in 

le 45,8% tablic. WLAN podpira 80,1% telefonov in 100% tablic, sinhronizacijo z 

računalnikom pa 81,7% telefonov in 98,6% tablic. Branje  dokumentov PDF omogoča 63,5% 

telefonov in 98,6% tablic, samo pregledovanje (brez urejanja) Word-ovih, Excel-ovih in 

PowerPoint-ovih dokumentov omogoča 38,5% telefonov in 2,8% tablic. Pregledovanje in 

urejanje Word-ovih, Excel-ovih in PowerPoint-ovih dokumentov pa omogoča 29,8% 

telefonov in 95,8% tablic. Podporo Javi omogoča kar 77,9% telefonov in pogojno 88,9% 

tablic, medtem ko je podpora tehnologiji Flash vprašljiva. 

 

Problem operacijskih sistemov je, da nimamo aplikacije, ki bi delovala na vseh. Če pa ţelimo 

imeti takšno izobraţevalno gradivo, je običajno le ena rešitev, da dela kot brskalnik, kot 

skupek spletnih strani HTML. Z vsemi napravami, če odštejemo tistih 5 telefonov, ki so 

namenjeni le osnovnim funkcijam, bi lahko brskali po spletu in pošiljali e-pošto. Veliko 

naprav ne podpira Flash-a in javanske tehnologije, zato takih animacij oz. programčkov ne bi 

mogli predvajati. Omejeni smo tudi z baterijo. Tablica naj bi ob neprekinjeni uporabi zdrţala 

vsaj 6h. Vendar, če pomislimo, da so nekateri učenci v šoli od 6h do 16h, kar pomeni 10h in 
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bo napravo uporabljal tudi pred poukom in po pouku, naj bo za domačo nalogo, učenje ali 

ponavljanje snovi, baterija na teh napravah ne bo delovala ves čas. Tudi baterija na telefonu 

ob neprestanih uporabi funkcij, ki jo zelo trošijo, ne bo zdrţala cel pouk. 

Izobraţevalna gradiva objavljena kot dokumenti (npr. PDF, Word-ovi, Excel-ovi in 

PowerPoint-ovi) na spletni strani ne bi bili dostopni vsem učencem, saj veliko naprav ne 

podpira pregledovanja in urejevanja takšnih dokumentov, zato se tega ne bi mogli 

posluţevati. Zelo uporabna stvar, ki jo lahko uporabimo v izobraţevanju je fotoaparat, saj ga 

imajo, razen ţe omenjenih 5 telefonov, vse naprave. Slike pa lahko pošiljajo ali prejemajo 

preko sporočil MMS ali po e-pošti. Zelo koristen podatek je tudi ta, da imajo vse naprave 

(razen ţe omenjenih 5) vsaj eno moţnost, preko katere lahko učenci prenašajo podatke s 

telefona ali tablice na domači ali šolski računalnik in obratno. 

Tablice in telefoni so najbolj priljubljeni za hitro iskanje virov, torej za brskanje po spletu, 

izdelovanje in ogledovanje slik ter video posnetkov, zato njihova uporaba v prihodnosti ni 

dvomljiva.  

 

Po našem mnenju danes m-izobraţevanje zaradi velikih razlik v podpori funkcij mobilnih 

napravah še ne more nadomestiti tradicionalnega učenja, lahko pa veliko pripomore k 

njegovemu izboljšanju. Če bi si sami zamislili m-izobraţevanje na primer v osnovni šoli, bi se 

najbrţ tudi v matematiki lotili načina, ki se ga običajno, glede na primere, uporablja za učenje 

tujega jezika. Snov pri matematiki se nadgrajuje in, če učenci ţe prve snovi ne razumejo ali si 

ne zapomnijo pomembnih stvari zanjo, je tudi nadgrajevali ne bodo. Običajno se zatakne ţe 

pri prvih stvareh, ko ne poznajo definicij, pravil in formul, zato bi učenci te stvari dobivali ali 

preko sporočil SMS ali preko e-pošte, kot nove besede tujega jezika, še bolje pa bi bilo imeti 

posebejnamensko izobraţevalno aplikacijo v ta namen. Ţeleli bi si tudi, da učenci snov iz šole 

poveţejo z realnim ţivljenjem, da stvari, ki jih slišijo v šoli, poiščejo v svoji okolici, jih 

slikajo in posnamejo ter to pošljejo učitelju ali sošolcem.  

Mobilne naprave iz dneva v dan napredujejo in menimo, da se bodo telefoni in tablice čez 

nekaj časa lahko kosali s prenosnimi oz. namiznimi računalniki. Takrat pa za m-izobraţevanje 

morda ne bomo več imeli omejitev. 
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PRILOGA A – MOBILNI TELEFONI 

 

 

Tabela: Pregled lastnosti mobilnih telefonov (tabela v več delih) 

 

 
Samsung 

Galaxy Beam 

Samsung 

Galaxy S 

Advance 

Samsung 

Galaxy Y 

Duos 

Samsung 

Galaxy S II 

NFC 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 8 GB do 8 GB do 160 MB do 16 GB 

Procesor 
dvojedrni, 

1 GHz 

dvojedrni, 

1 GHz 
832 MHz 

dvojedrni, 

1,2 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 800x480 480x800 240x320 480x800 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,277 0,543 0,693 0,33 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 2000 1500 1300 1650 

Max. čas pogovora (v min) do 1200 do 763 do 769 do 1100 

Max. čas pripravljenosti (h) do 760 do 630 do 750 do 710 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 5,0 M 3,2 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 14,4 do 7,2 do 21,6 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 / do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P in U P in U P P in U 

P in U Excel P in U P in U P P in U 

P in U Power Point P in U P in U P P in U 

P PDF P P P P 
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Samsung 

Galaxy S III 

Samsung 

Galaxy 

Xcover 

Samsung 

Galaxy Note 

+ Xcover 2 

Samsung 

Galaxy Ace 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 4.0 Android 2.3 Android 2.3 
Android 2.2 

ali 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 16 GB do 150 MB do 16 GB do 150 MB 

Procesor 
štirijedrni, 

1,4 GHz 
800 MHz 

dvojedrni, 

1,4 GHz 

800 MHz ali 

832 MHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x720 320x480 1280x800 320x480 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
64 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,55 0,585 0,256 0,840 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta  Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 2100 1500 2500 1350 

Max. čas pogovora (v min) do 1350 do 580 do 1020 do 660 

Max. čas pripravljenosti (h) do 900 do 600 do 600 do 640 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 8,0 M 3,2 M 8,0 M 5,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x / x / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 21,6 do 7,2 do 21,6 do 7,2 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 / 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P / P in U P in U 

P in U Excel P / P in U P in U 

P in U Power Point P / P in U P 

P PDF P / P P 

 

 

 

 
 

Samsung 

Galaxy Note 

Samsung 

Galaxy mini 

Sony Xperia 

go 

Sony Xperia 

active 

G
L

A
V

N
E

 

L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 2.3 

Android 2.2 

ali 2.3 
Android 2.3 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 16 GB do 160 MB do 4 GB do 300 MB 

Procesor dvojedrni,  832 MHz dvojedrni, 1 GHz 
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1,4 GHz 1,4 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x800 320x240 480x320 480x320 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,256 0,961 0,89 0,86 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-ion Li-ion Li-Ion Li-Poly 

Kapaciteta (v mAh) 2500 1200 1305 1200 

Max. čas pogovora (v min) do 1020 do 576 do 390 do 331 

Max. čas pripravljenosti (h) do 600 do 571 do 520 do 351 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 8,0 M 3,2 M 5,0 M 5,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 21,6 do 7,2 do 14,4 do 7,2 

HSUPA v Mb/s do 5,76 / do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / x / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P in U P P P 

P in U Excel P in U P P P 

P in U Power Point P in U P P P 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

Sony Xperia 

mini pro 

Sony Xperia 

P 

Sony Xperia 

rax 

Sony Xperia 

arc S 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 291 MB do 16 GB do 300 MB 298 MB 

Procesor ni podatka 
dvojedrni, 

1 GHz 
1 GHz 1,4 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 480x320 960x540 480x854 854x480 

Razširitveno spomin. mesto x / x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB / 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,46 0,78 0,96 0,66 

B
A

T

E
R

IJ

A
 

Vrsta Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta (v mAh) 1200 1305 1500 1500 

Max. čas pogovora (v min) do 340 do 360 do 420 do 455 
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Max. čas pripravljenosti (h) do 340 do 475 do 440 do 460 
M

U
L

T
IM

E
D

IJ
A

 
Fotoaparat 5,0 M 8,0 M 8,0 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 7,2 do 14,4 do 7,2 do 14,4 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P P P 

P in U Excel P P P P 

P in U Power Point P P P P 

P PDF p P P P 

 

 

 

 

 
Sony Xperia 

S 

Sony Live 

with 

Walkman 

HTC Desire 

C 
HTC One S 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 4.0 Android 4.0 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 32 GB do 320 MB do 4 GB do 16 GB 

Procesor 
dvojedrni, 

1,5 GHz 
ni podatka 600 mHz 

dvojedrni, 

1,7 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x720 480x320 320x480 540x960 

Razširitveno spomin. mesto / x x / 

Največja velikost spominske 

kartice 
/ 32 GB 32 GB / 

SAR vrednost (v W/kg) 0,78 0,91 0,679 0,679 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Poly Li-Poly Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1750 1200 1230 1650 

Max. čas pogovora (v min) do 510 do 335 do 430 do 600 

Max. čas pripravljenosti (h) do 450 do 428 do 360 do 378 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 12,0 M 5,0 M 5,0 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 
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Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 7,2 do 7,2 do 21,6 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 / do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 x / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P P in U P in U 

P in U Excel P P P in U P in U 

P in U Power Point P P P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

HTC 

Wildfire S 
HTC One X HTC One V LG Prada 3 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 4.0 Android 4.0 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  512 MB do 32 GB do 4 GB do 4 GB 

Procesor 600 mHz 
štirijedrni, 

1,5 GHz 
1 GHz 

dvojedrni, 

1 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 320x480 720x1280 480x800 480x800 

Razširitveno spomin. mesto x / x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB / 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 1,21 0,909 0,872 0,9 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Poly Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1230 1800 1500 1540 

Max. čas pogovora (v min) do 430 do 495 do 540 do 300 

Max. čas pripravljenosti (h) do 570 do 400 do 533 do 330 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 8,0 M 5,0 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P O V E Z O V A L N E
 

L A S T N O S T
I HSDPA v Mb/s do 7,2 do 21,6 do 14,4 do 21,6 

HSUPA v Mb/s / do 5,76 do 5,76 do 5,76 
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UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ P in U P in U P in U 

P in U Excel / P in U P in U P in U 

P in U Power Point / P in U P in U P in U 

P PDF / P P P 

 

 

 

 
 

LG Optimus 

L5 

LG Optimus 

4x HD 

LG Optimus 

L7 

LG Optimus 

L3 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 4 GB do 16 GB do 4 GB do 4 GB 

Procesor 600 mHz 
dvojedrni, 

1,7 GHz 
1 GHz 800 mHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 320x480 540x960 480x800 320x240 

Razširitveno spomin. mesto x / x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB / 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,679 0,679 0,762 1,10 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1230 1650 1700 1650 

Max. čas pogovora (v min) do 430 do 600 do 630 do 750 

Max. čas pripravljenosti (h) do 360 do 378 do 700 do 600 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 8,0 M 5,0 M 3,2 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 7,2 do 21,6 do 7,2 do 3,6 

HSUPA v Mb/s / do 5,76 / / 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 Pregledovalnik (P) in urejevalnik P in U P in U P in U P 
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(U) Word 

P in U Excel P in U P in U P in U P 

P in U Power Point P in U P in U P in U P 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

Huawei 

Honor 

Huawei 

Vision 

Alcatel 

OT-991 

Alcatel OT-

891 Soul 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.1 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 2 GB do 0,89 GB 80 MB 170 MB 

Procesor 1,4 GHz 1,1 GHz 800 MHz 800 MHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 854x480 480x800 320x480 320x240 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 16 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,376 0,761 0,54 1,12 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Poly Li-Ion  Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1900 1400 1500 1000 

Max. čas pogovora (v min) do 400 do 400 do 660 do 360 

Max. čas pripravljenosti (h) do 380 do 350 do 480 do 400 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 8,0 M 5,0 M 5,0 M 2,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 14,4 do 7,2 / 

HSUPA v Mb/s / do 5,76 do 5,76 / 

UMTS x x x / 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 x x / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P P P 

P in U Excel P P P P 

P in U Power Point P P P P 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

Lava XOLO 

X900 

Motorola 

Motoluxe 

HTC 

Sensation 

HTC  

Desire HD 

G L A V N E  L A S T N . Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.2 
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Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 16 GB do 380 MB do 1 GB do 1 GB 

Procesor 1,6 GHz 800 MHz 
dvojedrni 

1,2 GHz 
1 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x600 480x854 540x960 480x800 

Razširitveno spomin. mesto / x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
/ 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,493 0,464 0,358 0,826 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1460 1400 1520 1230 

Max. čas pogovora (v min) do 930 do 390 do 495 do 430 

Max. čas pripravljenosti (h) do 336 do 450 do 400 do 500 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 8,0 M 8,0 M 8,0 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 21,6 do 7,2 do 14,4 do 14,4 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. / x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P P in U P in U 

P in U Excel P P P in U P in U 

P in U Power Point P P P in U P 

P PDF P P P P 

 

 

 

 

 

Samsung 

Google Nexus 

S 

Samsung 

Galaxy S III 

32GB 

  

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 4.0   

Oblika na dotik na dotik   

Velikost pomnilnika  do 16 GB do 32 GB   

Procesor 1 GHz 
štirijedrni, 

1,4 GHz 
  

Ločljivost zaslona (v točkah) 480x800 1280x720   

Razširitveno spomin. mesto / x   

Največja velikost spominske 

kartice 
/ 64 GB   
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SAR vrednost (v W/kg) 0,47 0,55   
B

A
T

E
R

IJ
A

 
Vrsta Li-Ion Li-Ion   

Kapaciteta (v mAh) 1500 2100   

Max. čas pogovora (v min) do 840 do 1350   

Max. čas pripravljenosti (h) do 713 do 900   

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 8,0 M   

Snemanje videoposnetkov x x   

Mobilni brskalnik x x   

Internetni brskalnik x x   

Predvajalnik za mobilno TV x x   

Predvajanje MP3 x x   

Predvajanje AAC x x   

Predvajanje MP4 x x   

Predvajanje 3gp x x   

Java x x   

Pretočne vsebine x x   

e-poštni odjemalec x x   

Videotelefonija x x   

Konferenčna zveza x x   

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 7,2 do 21,6   

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76   

UMTS x x   

EDGE x x   

GPRS x x   

WLAN x x   

Podpora IPV6 / /   

Sinhronizacija z rač. / x   

Bluetooth x x   

USB kabel x x   

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P   

P in U Excel P P   

P in U Power Point P P   

P PDF P P   

 

 

 

 

 

Samsung 

Galaxy Ace 

VE 

Samsung 

Galaxy Mini 

S5570 

Samsung 

Galaxy Ace 2 

Samsung 

Galaxy 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.2 Android 2.2 Android 2.3 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 158 MB do 160 MB do 4 GB do 4 GB 

Procesor 832 MHz 600 MHz 
dvojedrni, 

800 MHz 
800 MHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 320x480 240x320 480x800 320x480 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,694 0,961 0,50 0,92 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1350 1200 1500 1300 

Max. čas pogovora (v min) do 660 do 570 do 980 do 680 

Max. čas pripravljenosti (h) do 640 do 570 do 670 do 540 

M
U

L

T
IM

E
D

IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 3,2 M 5,0 M 3,2 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 
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Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / x x 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 7,2 do 7,2 do 14,4 do 7,2 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P in U P in U P 

P in U Excel P P in U P in U P 

P in U Power Point P P in U P in U P 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

Sony  

Xperia U 

LG Optimus 

Black 

LG Optimus 

4x 

Motorola 

RAZR 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.2 Android 4.0 Android 2.3 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 4 GB do 1 GB do 16 GB do 16 GB 

Procesor 
dvojedrni, 

1 GHz 

dvojedrni, 

1 GHz 

štirijedrni, 

1,5 GHz 

dvojedrni, 

1,2 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 480x854 480x800 720x1280 540x960 

Razširitveno spomin. mesto / x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
/ 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 1,62 1,18 0,618 0,36 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1320 1500 2150 1780 

Max. čas pogovora (v min) do 396 do 360 do 650 do 540 

Max. čas pripravljenosti (h) do 472 do 375 do 730 do 304 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 5,0 M 8,0 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 
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Videotelefonija x x x x 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 7,2 do 21 do 14,4 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P P in U P in U 

P in U Excel P P P in U P in U 

P in U Power Point P P P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 

 

 
Alcatel OT 

910 steel grey 

Vodafone 

Smart II 

LG Optimus 

Hub + DVD 

predvajalnik 

Alcatel 

OT-995 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 

Oblika klasični na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 150 MB do 150 MB do 150 MB do 2 GB 

Procesor 600 MHz 832 MHz 800 MHz 1,4 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 240x320 320x480 320x480 400x480 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,823 0,952  1,12 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1300 1200 1500 1500 

Max. čas pogovora (v min) do 510 do 540 do 320 do 360 

Max. čas pripravljenosti (h) do 400 do 400 do 480 do 840 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 3,2 M 5,0 M 5,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 L

A
S

T
N

O
S

T
I HSDPA v Mb/s do 7,2 do 7,2 do 3,6 do 14,4 

HSUPA v Mb/s / do 5,76 do 384 Kb/s do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 
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Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ P P in U P 

P in U Excel / P P in U P 

P in U Power Point / P P in U P 

P PDF / P P P 

 

 

 

 
 Nokia 700 

Nokia 

E6-00 
Nokia 500 

Nokia 

C5 5MP 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Symbian Belle Symbian^3 
Symbian 

Anna 

Symbian OS 

9.3 S60 3rd 

edition 

Feature Pack 2 

Oblika na dotik klasični na dotik klasični 

Velikost pomnilnika  do 2 GB do 8 GB do 2 GB 270 MB 

Procesor 1 GHz 680 MHz 1 GHz ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 360x640 640x480 360x640 240x320 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 1,43 1,14 1,18 1,34 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1080 1500 1100 1050 

Max. čas pogovora (v min) do 430 do 888 do 420 do 720 

Max. čas pripravljenosti (h) do 416 do 744 do 500 do 630 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 8,0 M 5,0 M 5,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x / x 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 10,2 do 14,4 do 10,2 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 2 do 5,76 do 2 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x / 

Podpora IPV6 / / / x 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P in U / P 

P in U Excel P P in U / P 

P in U Power Point P P in U / P 
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P PDF P P / P 

 

 

 

 
 Nokia E5 

Nokia 808 

PureView 

Nokia 

C5-00 

Nokia Lumia 

800 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem 

Symbian OS 

9.3 S60 3rd 

edition 

Feature Pack 2 

Symbian Belle 

Symbian  

OS v9.3 S60 

rel. 3.2 

Windows 

Phone 7.5 

Oblika klasični na dotik klasični na dotik 

Velikost pomnilnika  250 MB do 16 GB do 270 MB do 16 GB 

Procesor 600 MHz 1,3 GHz 600 MHz 1,4 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 320x240 360x640 240x320 800x480 

Razširitveno spomin. mesto x x x / 

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 16 GB / 

SAR vrednost (v W/kg) 0,88 1,23 1,34 0,94 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1200 1400 1050 1450 

Max. čas pogovora (v min) do 790 do 660 do 720 do 780 

Max. čas pripravljenosti (h) do 635 do 540 do 670 do 335 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 41,0 M 5,0 M 8,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x / 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 10,2 do 14,4 do 10,2 do 14,4 

HSUPA v Mb/s do 2 do 5,76 do 2 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x / x 

Podpora IPV6 x / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x / 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P in U P P P in U 

P in U Excel P in U P P P in U 

P in U Power Point P in U P P P in U 

P PDF P P P / 
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Samsung 

Omnia W 

Nokia Lumia 

610 

Nokia Lumia 

900 

Nokia Lumia 

710 
G

L
A

V
N

E
 L

A
S

T
N

. 

Operacijski sistem 
Windows 

Phone 7.5 

Windows 

Phone 7.5 

Windows 

Phone 7.5 

Windows 

Phone 7.5 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 8 GB do 8 GB do 16 GB do 8 GB 

Procesor 1,4 GHz 800 MHz 1,4 GHz 1,4 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 480x800 800x480 800x480 800x480 

Razširitveno spomin. mesto / / / / 

Največja velikost spominske 

kartice 
/ / / / 

SAR vrednost (v W/kg) 0,358 0,83 1,33 1,3 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1500 1300 1830 1300 

Max. čas pogovora (v min) do 840 do 630 do 420 do 435 

Max. čas pripravljenosti (h) do 490 do 720 do 300 do 400 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 5,0 M 8,0 M 5,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java / / / / 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 7,2 do 42,0 do 14,4 

HSUPA v Mb/s do 5,76 / do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. / / x / 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF / / / / 

 

 

 

 
 

BlackBerry 

9810 Torch 

BlackBerry 

9320 Curve 

BlackBerry 

9790 Bold 

BlackBerry 

9360 Curve 

G
L

A
V

N
E

 

L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem 
BlackBerry 

OS 7 

BlackBerry 

OS 7.1 

BlackBerry 

OS 7 

BlackBerry 

OS 7 

Oblika drsni klasični klasični klasični 

Velikost pomnilnika  do 8 GB do 512 MB do 6 GB do 512 MB 

Procesor 1,2 GHz 806 MHz 1 GHz 800 MHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 640x480 320x240 480x360 480x360 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 
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Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,97 1,35 1,47 1,06 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1270 1450 1230 1000 

Max. čas pogovora (v min) do 660 do 660 do 312 do 300 

Max. čas pripravljenosti (h) do 308 do 432 do 432 do 336 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5,0 M 3,2 M 5,0 M 5,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x / / / 

Pretočne vsebine x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 7,2 do 7,2 do 7,2 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P in U P P P in U 

P in U Excel P in U P P P in U 

P in U Power Point P in U P P P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

BlackBerry 

9900 Bold 

BlackBerry 

8520 Curve 
  

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem 
BlackBerry 

OS 7 

BlackBerry 

OS 5 
  

Oblika klasični klasični   

Velikost pomnilnika  do 8 GB 138 MB   

Procesor 1,2 GHz ni podatka   

Ločljivost zaslona (v točkah) 640x480 320x240   

Razširitveno spomin. mesto x x   

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB   

SAR vrednost (v W/kg) 0,87 1,22   

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion   

Kapaciteta (v mAh) 1230 1150   

Max. čas pogovora (v min) do 378 do 270   

Max. čas pripravljenosti (h) do 307 do 408   

M U L T
I

M E D
I J A
 Fotoaparat 5,0 M 2,0 M   

Snemanje videoposnetkov x x   
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Mobilni brskalnik x x   

Internetni brskalnik x x   

Predvajalnik za mobilno TV / /   

Predvajanje MP3 x x   

Predvajanje AAC x x   

Predvajanje MP4 x x   

Predvajanje 3gp x x   

Java x x   

Pretočne vsebine x /   

e-poštni odjemalec x x   

Videotelefonija / /   

Konferenčna zveza x x   

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 /   

HSUPA v Mb/s do 5,76 /   

UMTS x /   

EDGE x x   

GPRS x x   

WLAN x x   

Podpora IPV6 / /   

Sinhronizacija z rač. x x   

Bluetooth x x   

USB kabel x x   

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P in U P   

P in U Excel P in U P   

P in U Power Point P in U P   

P PDF P P   

 

 

 

 
 

Apple iPhone 

4S 16GB 

Apple iPhone 

4 16 GB 

Apple iPhone 

4S 32 GB 

Apple iPhone 

4S 64 GB 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem iPhone OS 5 iPhone OS 4 iPhone OS 5 iPhone OS 5 

Oblika na dotik na dotik na dotik na dotik 

Velikost pomnilnika  do 16 GB do 16 GB do 32 GB do 64 GB 

Procesor 
dvojedrni 

1 GHz 

dvojedrni 

1 GHz 

dvojedrni 

1 GHz 

dvojedrni 

1 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 640x960 640x960 640x960 640x960 

Razširitveno spomin. mesto / / / / 

Največja velikost spominske 

kartice 
/ / / / 

SAR vrednost (v W/kg) 0,988 0,74 0,988 0,988 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta (v mAh) 1420 1420 1420 1420 

Max. čas pogovora (v min) do 840 do 840 do 840 do 840 

Max. čas pripravljenosti (h) do 200 do 300 do 200 do 200 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 8 M 5 M 8 M 8 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java / / / / 

Pretočne vsebine x x x x 
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e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 14,4 do 7,2 do 14,4 do 14,4 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P P P 

P in U Excel P P P P 

P in U Power Point P P P P 

P PDF P P P P 

 

 

 

 
 

Apple iPhone 

4 32GB 

Apple iPhone 

3GS 8GB 
  

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem iPhone OS 4 iPhone OS 3   

Oblika na dotik na dotik   

Velikost pomnilnika  do 32 GB do 8 GB   

Procesor 
dvojedrni 

1 GHz 
600 MHz   

Ločljivost zaslona (v točkah) 640x960 320x480   

Razširitveno spomin. mesto / /   

Največja velikost spominske 

kartice 
/ /   

SAR vrednost (v W/kg) 0,94 0,45   

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Poly Li-Ion   

Kapaciteta (v mAh) 1420 1420   

Max. čas pogovora (v min) do 840 do 720   

Max. čas pripravljenosti (h) do 300 do 300   

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 5 M 3,2 M   

Snemanje videoposnetkov x x   

Mobilni brskalnik x x   

Internetni brskalnik x x   

Predvajalnik za mobilno TV x x   

Predvajanje MP3 x x   

Predvajanje AAC x x   

Predvajanje MP4 x x   

Predvajanje 3gp x x   

Java / /   

Pretočne vsebine x x   

e-poštni odjemalec x x   

Videotelefonija x x   

Konferenčna zveza x x   

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I HSDPA v Mb/s do 7,2 do 7,2   

HSUPA v Mb/s do 5,76 /   

UMTS x x   

EDGE x x   

GPRS x x   

WLAN x x   
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Podpora IPV6 / /   

Sinhronizacija z rač. x x   

Bluetooth x x   

USB kabel x x   

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
P P   

P in U Excel P P   

P in U Power Point P P   

P PDF P P   

 

 

 

 
 

LG A200 

Dart 

LG A250 

Hornet 

Nokia  

C1-01 

Nokia 

X2-05 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev 

Oblika drsni preklopni klasični klasični 

Velikost pomnilnika  12,34 Mb 10 MB 20 MB do 10 MB 

Procesor ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 176x220 176x220 128x160 240x320 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
8 GB 8 GB 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,989 0,823 0,68 1,25 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 900 900 800 800 

Max. čas pogovora (v min) do 180 do 250 do 630 do 444 

Max. čas pripravljenosti (h) do 290 do 100 do 504 do 643 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 2,0 M 1,3,0 M VGA VGA 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x / 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 / x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine / x / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN / / / / 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ / / / 

P in U Excel / / / / 

P in U Power Point / / / / 

P PDF / / / / 

 



Ksenija Zalar: Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje 

133 

 

 
 

Huawei 

G5000 
Nokia N9 

Nokia  

C2-05 

Nokia  

Asha 302 
G

L
A

V
N

E
 L

A
S

T
N

. 

Operacijski sistem proizvajalčev MeeGo proizvajalčev 
Series 40 

Asha edition 

Oblika klasični na dotik drsni klasični 

Velikost pomnilnika  16 MB do 16 GB do 10 MB do 140 MB 

Procesor ni podatka 1 GHz ni podatka 1 GHz 

Ločljivost zaslona (v točkah) 176x220 854x480 240x320 320x240 

Razširitveno spomin. mesto x / x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
8 GB / 32 GB 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,276 1,16 0,6 1,11 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta  Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1000 1450 860 1430 

Max. čas pogovora (v min) do 300 do 660 do 300 do 540 

Max. čas pripravljenosti (h) do 600 do 450 do 600 do 830 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 1,3,0 M 8,0 M VGA 3,2 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik / x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java / / x x 

Pretočne vsebine / x / x 

e-poštni odjemalec / x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / do 14,4 / do 10,2 

HSUPA v Mb/s / do 5,76 / do 2 

UMTS / x / x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN / x / x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. / / x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel / x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ P / / 

P in U Excel / P / / 

P in U Power Point / P / / 

P PDF / P / / 

 

 

 

 
 

Nokia 

C2-02 

Nokia 

C2-01 

Samsung 

Xcover 2 

Samsung 

C3520 

G
L

A
V

N
E

 

L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev 

Oblika drsni klasični klasični preklopni 

Velikost pomnilnika  10 MB 45 MB do 30 MB do 20 MB 

Procesor ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 240x320 240x320 240x320 240x320 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 32 GB 16 GB 16 GB 16 GB 
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kartice 

SAR vrednost (v W/kg) 0,6 1,2 0,783 0,355 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1200 1020 1300 800 

Max. čas pogovora (v min) do 300 do 525 do 1140 do 550 

Max. čas pripravljenosti (h) do 600 do 450 do 1000 do 610 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 2,0 M 3,2 M 2,0 M 1,3 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Predvajanje 3gp x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / x / / 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN / / / / 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ / / / 

P in U Excel / / / / 

P in U Power Point / / / / 

P PDF / / / / 

 

 

 

 
 

Samsung 

C3750 

Samsung 

S5610 

Samsung 

E2121B 

Panasonic 

KX-Tu301 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev 

Oblika drsni klasični klasični klasični 

Velikost pomnilnika  do 40 MB do 108 MB do 7 MB 

nima 

uporabniku 

namenjenega 

pomnilnika 

Procesor ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 240x320 240x320 128x128  

Razširitveno spomin. mesto x x x / 

Največja velikost spominske 

kartice 
16 GB 16 GB 2 GB / 

SAR vrednost (v W/kg) 0,493 0,533 0,739 0,545 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 800 1000 1000 940 

Max. čas pogovora (v min) do 700 do 600 do 600 do 230 

Max. čas pripravljenosti (h) do 550 do 500 do 559 do 280 

M U L T I M E D I J A
 

Fotoaparat 3,2 M 5,0 M VGA /nima MMS 
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Snemanje videoposnetkov x x x / 

Mobilni brskalnik x x x / 

Internetni brskalnik x x x / 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x / 

Predvajanje AAC x x x / 

Predvajanje MP4 x x x / 

Predvajanje 3gp x x x / 

Java x x x / 

Pretočne vsebine / x / / 

e-poštni odjemalec x x x / 

Videotelefonija / x / / 

Konferenčna zveza x x x / 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / do 7,2 / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / x / / 

EDGE x x / / 

GPRS x x x / 

WLAN / / / / 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x x x / 

Bluetooth x x x / 

USB kabel x x x / 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ / / / 

P in U Excel / / / / 

P in U Power Point / / / / 

P PDF / / / / 

 

 

 

 

 
Alcatel 

OT-536 

Motorola 

Gleam+ 

Motorola 

Gleam 

EX211 

Samsung 

Ch@t 335 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev 

Oblika preklopni preklopni preklopni klasični 

Velikost pomnilnika  600 kB do 50 MB do 5 MB do 60 MB 

Procesor ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 240x320 320x240 320x240 320x240 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice 
16 GB 16 GB 16 GB 8 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 1,09 0,723 0,775 0,603 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 850 750 750 750 

Max. čas pogovora (v min) do 180 do 600 do 375 do 720 

Max. čas pripravljenosti (h) do 200 do 430 do 500 do 520 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat / 2,0 M 2,0 M 2,0 M 

Snemanje videoposnetkov / x x x 

Mobilni brskalnik / x x x 

Internetni brskalnik / / / x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC / x x x 

Predvajanje MP4 / x x x 

Predvajanje 3gp / x x x 

Java /   x 
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Pretočne vsebine / / / / 

e-poštni odjemalec / x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN / / / x 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. / / / x 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x / x x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ / / / 

P in U Excel / / / / 

P in U Power Point / / / / 

P PDF / / / / 

 

 

 

 
 

Samsung 

C3322 Duos 

Samsung 

E1050 

myPhone 

1030 

Nokia 

1616 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev 

Oblika klasični klasični klasični klasični 

Velikost pomnilnika  do 60 MB 

nima 

uporabniku 

namenjenega 

pomnilnika 

nima 

uporabniku 

namenjenega 

pomnilnika 

nima 

uporabniku 

namenjenega 

pomnilnika 

Procesor ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 240x320    

Razširitveno spomin. mesto x / / / 

Največja velikost spominske 

kartice 
16 GB / / / 

SAR vrednost (v W/kg) 0,91 0,740 0,544 0,81 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1000 800 800 800 

Max. čas pogovora (v min) do 720 do 540 do 270 do 510 

Max. čas pripravljenosti (h) do 660 do 615 do 312 do 528 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 2,0 M /nima MMS /nima MMS /nima MMS 

Snemanje videoposnetkov x / / / 

Mobilni brskalnik x / / / 

Internetni brskalnik x / / / 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x / / / 

Predvajanje AAC x / / / 

Predvajanje MP4 x / / / 

Predvajanje 3gp x / / / 

Java x / / / 

Pretočne vsebine / / / / 

e-poštni odjemalec x / / / 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x / / / 

P
O

V

E
Z

O

V
A

L

N
E

 

L
A

S

T
N

O

S
T

I HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 
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EDGE x / / / 

GPRS x / / / 

WLAN / / / / 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. x / / / 

Bluetooth x / / / 

USB kabel x / / / 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ / / / 

P in U Excel / / / / 

P in U Power Point / / / / 

P PDF / / / / 

 

 

 

 
 Nokia 3720 Nokia 2330 

Nokia 

2720 fold 

Nokia 

Asha 201 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev proizvajalčev 

Oblika klasični klasični klasični klasični 

Velikost pomnilnika  11 MB 10 MB 9 MB 10 MB 

Procesor ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 

Ločljivost zaslona (v točkah) 320x240 120x160 120x160 320x240 

Razširitveno spomin. mesto x / / x 

Največja velikost spominske 

kartice 
8 GB / / 32 GB 

SAR vrednost (v W/kg) 0,48 0,98 0,96 0,95 

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta (v mAh) 1050 1020 860 1430 

Max. čas pogovora (v min) do 420 do 288 do 300 do 420 

Max. čas pripravljenosti (h) do 450 do 540 do 432 do 888 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 2,0 M VGA 1,3 M 2,0 M 

Snemanje videoposnetkov x x x x 

Mobilni brskalnik x x x x 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x / x x 

Predvajanje 3gp x x x / 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x / / / 

e-poštni odjemalec / x x x 

Videotelefonija / / / / 

Konferenčna zveza x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / x x x 

GPRS / x x x 

WLAN / / / / 

Podpora IPV6 / / / / 

Sinhronizacija z rač. / / / / 

Bluetooth x x x x 

USB kabel x / / x 

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ / / / 

P in U Excel / / / / 
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P in U Power Point / / / / 

P PDF / / / / 

 

 

 

 
 

Nokia  

Asha 202 

Nokia 

Asha 300 
  

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem proizvajalčev proizvajalčev   

Oblika klasični klasični   

Velikost pomnilnika  10 MB 140 MB   

Procesor 1 GHz 1 GHz   

Ločljivost zaslona (v točkah) 240x320 240x320   

Razširitveno spomin. mesto x x   

Največja velikost spominske 

kartice 
32 GB 32 GB   

SAR vrednost (v W/kg) 1,11 1,51   

B
A

T
E

R

IJ
A

 

Vrsta Li-Ion Li-Ion   

Kapaciteta (v mAh) 1020 1110   

Max. čas pogovora (v min) do 300 do 414   

Max. čas pripravljenosti (h) do 400 do 597   

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Fotoaparat 2,0 M 5,0 M   

Snemanje videoposnetkov x x   

Mobilni brskalnik x x   

Internetni brskalnik x x   

Predvajalnik za mobilno TV / /   

Predvajanje MP3 x x   

Predvajanje AAC x x   

Predvajanje MP4 x x   

Predvajanje 3gp x x   

Java x x   

Pretočne vsebine x x   

e-poštni odjemalec x x   

Videotelefonija / /   

Konferenčna zveza x x   

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / do 10,2   

HSUPA v Mb/s / do 2   

UMTS / x   

EDGE x x   

GPRS x x   

WLAN / /   

Podpora IPV6 / /   

Sinhronizacija z rač. x x   

Bluetooth x x   

USB kabel x x   

 

Pregledovalnik (P) in urejevalnik 

(U) Word 
/ /   

P in U Excel / /   

P in U Power Point / /   

P PDF / /   
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PRILOGA B – TABLIČNI RAČUNALNIKI 

 

Tabela: Pregled lastnosti tabličnih računalnikov (tabela v več delih) 

 

 

Acer Iconia 

Tab A510 

32GB 

Acer A200 

Iconia Tab 

32GB 

Samsung 

Galaxy TAB 2 

10.1 

Samsung 

Galaxy Tab 

10.1 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 3.1 

Velikost pomnilnika  32 GB 32 GB 16 GB 16 GB 

Procesor v (GHz) štirijedrni1,3 
dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x / 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 / 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta baterije (v mAh) 9800 3260 7000 7000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 5,0 M 2,0 M 3,2 M 3,2 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / x / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / do 21 do 21 

HSUPA v Mb/s / / do 5,76 do 5,76 

UMTS / / x x 

EDGE / / x x 

GPRS / / x x 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x / 

Bluetooth x x x x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P P in U P in U 

P in U Excel P in U P P in U P in U 

P in U Power Point P in U P P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

Samsung 

Galaxy TAB 

7.7 

Samsung 

Galaxy Note 

10.1 

Samsung 

Galaxy Tab 2 

7.0 

Samsung 

Galaxy Tab 2 

7.0 P6200 

G
L

A
V

N
E

 

L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 3.2 Android 4.0 Android 4.0 Android 3.2 

Velikost pomnilnika  16 GB 16 GB 8 GB 16 GB 

Procesor (v GHz) dvojedrni 1,4 
štirijedrni, 

1,4 

dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,2 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x800 1280x800 1024x600 1024x600 

Zaslon Multi-touch x x x x 
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Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 64 

 Vrsta baterije Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Kapaciteta baterije (v mAh) 5100 7000 4000 4000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 3,2 M 5,0 M 3,2 M 3,2 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila x x x x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x / x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s do 21 do 14,4 do 21 do 21 

HSUPA v Mb/s do 5,76 do 5,76 do 5,76 do 5,76 

UMTS x x x x 

EDGE x x x x 

GPRS x x x x 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

Asus 

Transformer  

TF700T 

Asus 

Transformer 

TF300T 

Asus 

Transformer 

TF101 

Asus Station + 

Stylus 

Padfone 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 3.2 Android 4.0 Android 3.2 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  64 GB 32 GB 32 GB 16 GB 

Procesor (v GHz) 
dvojedrni 

1,6 

štirijedrni, 

1,2 

dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,5 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1920x1200 1280x800 1280x800 1280x800 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Ion Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 25 Wh 22 Wh 24,4 Wh 6600 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 8,0 M 8,0 M 5,0 M 8,0 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / x 

e-poštni odjemalec x x x x 
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Videotelefonija x x x x 
P

O
V

E
Z

O
V

A
L

N
E

 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 
HSDPA v Mb/s / / / do 21 

HSUPA v Mb/s / / / do 5,76 

UMTS / / / x 

EDGE / / / x 

GPRS / / / x 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

Asus 

Transformer 

Prime 

Asus Slider 

SL101 

Nordmende 

ND-7013 

Nordmende 

ND 1000 IPS 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 4.0 Android 3.2 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  32 GB 32 GB 4 GB 16 GB 

Procesor (v GHz) 
štirijedrni 

1,3 

dvojedrni, 

1,0 
1,1 1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x800 1280x800 800x480 1024x768 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 25 Wh 25 Wh 2600 3600 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 8,0 M 5,0 M VGA 2,0 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java x x x x 

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U / P in U 

P in U Excel P in U P in U / P in U 

P in U Power Point P in U P in U / P in U 

P PDF P P / P 
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GoClever Tab 

T75 

GoClever Tab 

A73 

GoClever Tab 

I71 

GoClever Tab 

R75 
G

L
A

V
N

E
 L

A
S

T
N

. 

Operacijski sistem Android 4.0 Android 2.3 Android 3.2 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,2 1,0 
dvojedrni, 

1,0 
1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 800x480 1280x800 800x480 800x480 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 3000 3200 4000 3000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA VGA VGA VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija / x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
GoClever Tab 

A104 

GoClever Tab 

A103 

GoClever Tab 

A971 

GoClever Tab 

R74 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  4 GB 8 GB 4 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x600 1024x600 1024x768 800x480 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 5000 5000 6000 3000 

M
U

L

T
IM

E
D

IJ

A
 

Kamera VGA VGA VGA VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / x 
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Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
Lenovo 

ThinkPad  

myAUDIO 

Series 7 708R 

myAUDIO 

Series 8 

808DCC 

myAUDIO 

Series 9 908A 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 3.1 Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  32 GB 8 GB 4 GB 8 GB 

Procesor (v GHz) 
dvojedrni 

1,0 
1,2 1,5 1,2 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1280x800 800x480 1280x768 1024x768 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Ion 

Kapaciteta baterije (v mAh) 3250 2800 5000 8000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 5,0 M VGA VGA 2,0 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java /    

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 L

A
S

T
N

O
S

T
I HSDPA v Mb/s 21,0 / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 
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Bluetooth x / / x 

USB x x x x 
 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P P in U P in U P in U 

P in U Excel P P in U P in U P in U 

P in U Power Point P P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
myAUDIO 

Series 9 916A 

Navon 

Platinum 7 
Novi Tab 7 Novi Tab 9,7 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 4.0 Android 3.1 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  16 GB 4 GB 4 GB 8 GB 

Procesor (v GHz) 1,2 1,2 1,5 1,2 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x768 800x480 800x480 1024x768 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Ion Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 8000 3000   

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 2,0 M VGA VGA 3,2 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV x / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

Prestigio 

MultiPad 

5080C PRO 

Prestigio 

MultiPad 9,7 

Ultra 

Prestigio 

MultiPad 

3270 Prime 

Prestigio 

MultiPad  

7.0 Ultra 

G
L

A

V
N

E
 

L
A

S

T
N

. Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  8 GB 16 GB 4 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Ločljivost zaslona (v točkah) 800x600 1024x768 800x480 800x480 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 5000 7000 2500 3000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA 2,0 M VGA VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / x / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

Prestigio 

MultiPad 

5080 

Prestigio 

MultiPad 

7074B 

Prestigio 

MultiPad 

5097C PRO 

Toshiba 

AT100-100 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 2.3 Android 2.3 Android 4.0 Android 3.1 

Velikost pomnilnika  4 GB 4 GB 8 GB 16 GB 

Procesor (v GHz) 1,0 800 MHz 1,0 1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 800x600 800x480 1024x768 1280x800 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
16 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Ion 

Kapaciteta baterije (v mAh) 5400 4000 6000  

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA 2,0 M VGA 5,0 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java    x 

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 
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e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / x / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / x x x 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / x / x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

ViewSonic 

ViewPad 

10e 

ViewSonic 

ViewPad 

10p 

ViewSonic 

ViewPad VS 

Yarvik Go 

Tab Ion 7 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 2.3 

Windows 7 

Professional & 

Android 2.2 

Windows 7 

Professional & 

Android 2.2 

Android 4.0 

Velikost pomnilnika  4 GB 32 GB 32 GB 8 GB 

Procesor (v GHz) 1,0 1,5 1,5 1,2 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x768 1024x600 1024x600 1024x600 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Ion Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 2700 3200 5000 3400 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera 1,3 M 1,3 M 1,3 M VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / x / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth x x x / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 
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P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
Yarvic Go 

Tab Xerios  

Yarvik Go 

Tab Exxa 

Yarvik Go 

Tab Yotta 

Yarvik Go 

Tab Velocity 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  8 GB 8 GB 8 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,2 1,2 1,2 
dvojedrni, 

1,2 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x600 1024x768 1024x768 800x480 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Ion Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 7000 8000 8000 4000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA 2,0 M 2,0 M VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / x / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
Yarvik Go 

Tab Zetta 

Yarvik Go 

Tab Zetta 

Yarvik Go 

Tab Zania 

Yarvik Go 

Tab Xenta 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  4 GB 8 GB 8 GB 16 GB 

Procesor (v GHz) 1,2 1,2 
dvojedrni, 

1,2 

dvojedrni, 

1,6 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x768 1024x768 1280x800 1024x768 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 32 32 32 32 
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kartice (v GB) 
 Vrsta baterije Li-Poly Li-Ion Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 8000 8000 6000 8000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA 2,0 M 2,0 M 2,0 M 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 

LC Power 

LC10TAB-

A10 

MyPhone 

MyTab 7 

Omega 

Multitouch 

Tablet PC 7 

MPMAN 

MP824 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 2.2 

Velikost pomnilnika  8 GB 4 GB 4 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,2 1,2 1,2 1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x600 600x480 800x480 800x600 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 5200 2200 3600 3500 

M
U

L
T

 

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA VGA VGA VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P O V E Z O V A L N E  L A S T N O S T I HSDPA v Mb/s / / / / 
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HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
MPMAN 

MP959 

MPMAN 

MP747 

MPMAN 

MID84C 

MPMAN 

MID104C 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. Operacijski sistem Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 Android 4.0 

Velikost pomnilnika  8 GB 8 GB 4 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,5 1,0 1,0 1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x68 800x480 800x600 1024x600 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 3000 3500 4000 6000 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA VGA VGA VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 
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MPMAN 

MP434 

MPMAN 

MID74C 

MPMAN 

MP827 

MPMAN 

MID7C 
G

L
A

V
N

E
 L

A
S

T
N

. Operacijski sistem Android 2.2 Android 4.0 Android 2.3 Android 2.3 

Velikost pomnilnika  4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 

Procesor (v GHz) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 480x272 800x480 800x600 800x480 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Ion Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 1100 3500 4500 3500 

M
U

L
T

IM
E

D
IJ

A
 

Kamera VGA VGA VGA VGA 

Internetni brskalnik x x x x 

Predvajalnik za mobilno TV / / / / 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java     

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / / 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / / / / 

HSUPA v Mb/s / / / / 

UMTS / / / / 

EDGE / / / / 

GPRS / / / / 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth / / / / 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 
 

 
Apple iPad 2 

Wi-Fi + 3G 

Apple iPad 2 

Wi-Fi 

Apple iPad 

Wi-Fi  

3. generacija 

Apple iPad 

Wi-Fi + 

Cellular 3. gen 

G
L

A
V

N
E

 L
A

S
T

N
. 

Operacijski sistem Apple iOS 5 Apple iOS 5 Apple iOS 5 Apple iOS 5 

Velikost pomnilnika  16 GB 16 GB 16, 32, 64 GB 16, 32, 64 GB 

Procesor (v GHz) 
dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,0 

dvojedrni, 

1,0 

Ločljivost zaslona (v točkah) 1024x768 1024x768 2048x1536 2048x1536 

Zaslon Multi-touch x x x x 

Razširitveno spomin. mesto x x x x 

Največja velikost spominske 

kartice (v GB) 
32 32 32 32 

 Vrsta baterije Li-Poly Li-Poly Li-Poly Li-Poly 

Kapaciteta baterije (v mAh) 25 W 25 W 42,5 WHr 42,5 WHr 

M U L T
I

M E D
I J A
 Kamera VGA VGA 5,0 M 5,0 M 

Internetni brskalnik x x x x 
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Predvajalnik za mobilno TV x x x x 

Predvajanje MP3 x x x x 

Predvajanje AAC x x x x 

Predvajanje MP4 x x x x 

Java / / / / 

Pretočne vsebine x x x x 

MMS sporočila / / / x 

e-poštni odjemalec x x x x 

Videotelefonija x x x x 

P
O

V
E

Z
O

V
A

L
N

E
 

L
A

S
T

N
O

S
T

I 

HSDPA v Mb/s / do 21 / do 21 

HSUPA v Mb/s / do 5,76 / do 5,76 

UMTS / x / x 

EDGE / x / x 

GPRS / x / x 

WLAN x x x x 

Sinhronizacija s PC-jem x x x x 

Bluetooth x x x x 

USB x x x x 

 

Pregledovalnik (P) in 

urejevalnik (U) Word 
P in U P in U P in U P in U 

P in U Excel P in U P in U P in U P in U 

P in U Power Point P in U P in U P in U P in U 

P PDF P P P P 

 

 

 

 

 

 

 


