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Čista Androidna izkušnja
..Zakaj bi želeli imeti telefon z neokrnjenim Androidom? Ker to zagotavlja stabilno delovanje in najhitrejše posodobitve, ki zagotavljajo,
da so varnostne luknje vedno zakrpane še pravi čas. Nokiini telefoni nudijo prav to..

Trg mobilne telefonije je danes dobesedno preplavljen s pametnimi telefoni. Zato se je med njimi zelo težko znajti in izbrati pravega zase. Seznami specifikacij so dolgi in v njih se človek lahko kaj
hitro izgubi. Večji delež trga zasedajo telefoni, ki
delujejo na Googlovi platformi Android. Oziroma
natančneje, na takšni ali drugačni variaciji Androida. Ta je sicer osnova, vendar ga večina proizvajalcev zelo rada preobleče v svoja lastna “oblačila”, ki nekoliko spremenijo uporabniško izkušnjo.
To pomeni, da mu dodajo nove aplikacije, za katere menijo, da naredijo izkušnjo bolj optimalno.
Velikokrat gre pri tem za vsebine partnerjev, ki v
resnici prav nič ne pripomorejo k boljšemu delovanju telefona, ampak ga celo ohromijo.
Znano je namreč, da bolj kot proizvajalec posega
v izvirno obliko Androida, manj je ta stabilen. Telefoni z modificiranim Androidom pa se posledično lahko hitreje “iztrošijo” in začenjo čez čas
delovati počasneje. Minus dodatnih aplikacij pa
je tudi poraba pomnilnika. Aplikacije namreč zasedejo določeno količino prostora, kar pomeni,
da je manj tega na voljo za uporabnika in druge
aplikacije, ki bi jih morda želel namestiti sam.
Bolj kot je Android spremenjen, manj je stabilen
Marsikdo zato bolj prisega na čisto Androidno
izkušnjo, torej na uporabo Androida v izvirni
obliki, kot si ga je zamislil Google. V tej obliki je
namreč najbolj stabilen, prav tako pa so telefoni
z nedotaknjenim Androidom najhitreje deležni
njegovih posodobitev. Tako tudi velja, da bolj
kot je ta spremenjen, dlje boste čakali na novo
različico. Če jo boste sploh dočakali. Nekateri
proizvajalci se namreč potrudijo le do te mere,
da sčasoma (a še vedno z zamudo) zagotovijo
posodobitve le za svoje paradne telefone, medtem ko na nižjerazredne kar malo pozabijo. Posodobitve pa so ključnega pomena z vidika
funkcionalnosti, še bolj pa z vidika varnosti.
Telefoni z izvirnim Androidom imajo tako kar
nekaj prednosti. Težava pa je, da so v manjšini.
Tukaj so na primer lastni Googlovi, ampak ti se v
Sloveniji uradno ne prodajajo. Kaj pa pri nas? Je
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možnost nakupa telefona s čistim Androidom?
Da. To so telefoni znamke Nokia. Nokia, ki je nekoč veljala za alfo in omego mobilne telefonije,
je pod okriljem novega lastnika, podjetja HMD
Global, poskrbela za eno najbolj pozitivnih
zgodb v mobilni telefoniji v lanskem letu. Po
tem, ko se je je njeno ime že skoraj izgubilo v
zgodovini, se je namreč vrnila v velikem slogu in
predstavila nov nabor telefonov v različnih cenovnih razredih. In ena od glavnih odlik novih
Nokiinih predstavnikov je bil prav skoraj povsem neokrnjen Android.

Android, kot si ga je zamislil Google
Zdaj pa se je finska znamka pridružila programu
Android One, kar pomeni, da bo na njenih telefonih nameščen Android v najčistejši oziroma
izvirni različici, kot si ga je zamislil Google. To pomeni stabilen operacijski sistem, ki ni zasičen z
dodatnimi storitvami in programsko “navlako”,
ki je nihče ne uporablja, ampak le krade dragoceni prostor. Na telefonu bodo tako vse Googlove aplikacije in storitve (Maps, YouTube, Duo,
Google Play Protect) ter seveda pametni digitalni pomočnik Google Assistant, najbolj pomembno pa je to, da bo telefon deležen nove
različice Androida takoj, ko ta izide.

Nabor novih telefonov
Poleg tega, da se je Nokia pridružila programu Android One, pa je nedavno predstavila nekaj novih
telefonov, in sicer Nokio 8 Sirocco, Nokio 7 Plus in
novo Nokio 6. Nokia 8 Sirocco je premijski telefon

v vseh pogledih. V prvi vrsti ga odlikuje atraktiven
dizajn z velikim 5,5-palčnim zaslonom z ločljivostjo
2.560 x 1.440 slikovnih pik, ki se razprostira skoraj
prek celotne prednje ploskve in se ob robovih
“preliva” prek ohišja. Prav tako pa je tudi zmogljiv.
Opremljen je z enim najhitrejših procesorjev, 8-jedrnim Snapdragonom 835, ima kamero z optiko
Carl ZEISS, kar 6 gigabajtov RAM-a in 128 gigabajtov shrambe. Poleg tega pa je telefon tudi vodoodporen in podpira brezžično polnjenje.
Sodobnim dizajnerskim smernicam sledi tudi
Nokia 7 Plus. Ta se lahko pohvali s še večjim
6-palčnim zaslonom z ločljivostjo 2.160 x 1080 slikovnih pik, ki se prav tako razprostira po celotni
prednji stranici, pod njim pa se skriva soliden procesor Snapdragon 660, ki ga spremljajo 4 gigabajti RAM-a in 64 gigabajtov shrambe. Tudi Nokia
7 Plus ima kamero z optiko Carl ZEISS (ločljivost
16 MP), ena najboljših lastnosti telefona pa je baterija z veliko kapaciteto 3.800 mAh, ki ob normalni uporabi brez polnilca zdrži tudi dva dni.
Nokia 6, ki smo jo v prvi različici spoznali že lani,
pa je bila deležna nekaj pomembnih nadgradenj. Glavna med njimi je zagotovo novejši in
zmogljivejši procesor Snapdragon 630, zaradi
katerega je nova šestica kar 60 % hitrejša od lanske. Opremljena pa je tudi s funkcionalnostjo hitrega polnjenja, odličnimi zvočniki in kamero z
optiko Carl ZEISS, ki ima posebno funkcijo “dvojnega vida”, tako da lahko hkrati fotografirate s
sprednjo in zadnjo kamero.
Vse nove Nokie pa seveda poganja najnovejši
Android 8.0 Oreo.
(P. R.)
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