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iPad 

Pad er spjaldtölva hönnuð, þróuð og seld af Apple. Tækið er notað til að skoða stafrænar bækur (frá 
iBookstore), myndir og myndbönd, horfa á tónlist, vafra um á Internetinu og spila leiki. Stýrikerfið á 

iPad er sama og það sem keyrt er á iPod touch og iPhone. Hægt er að nota forrit sem skrifað var fyrir 
iPhone á iPad. Án breytinga getur iPad aðeins verið notað með forriti sem hlaðið er niður frá App Store. 
Steve Jobs kynnti iPad 2, aðra kynslóð af iPad, í mars 2011. iPad 2 var 33% þynnri en iPad 1 og í honum 
var mun hraðari örgjörvi. 

Tafla 1: iPad 

Apple kynnti fyrstu iPad-spjaldtölvuna í janúar 2010 og yfir 3 milljónir tækja seldust á fyrstu 80 
dögunum. Árið 2010 seldust 14,8 milljónir iPad-spjaldtölvur í heiminum, sem var um 75% af öllum 
spjaldtölvum sem seldar voru það árið.  

Gögn  Gögn voru flutt yfir á iPad með iTunes-forriti á tölvu í gegnum USB-kapal. iPad er 
með örgjörva sem þróaður hefur verið og framleiddur af Apple. 

Lyklaborðið Lyklaborðið á iPad er á snertiskjánum og er aðeins sýnt þegar það er notað.  

Android 

ndroid er stýrikerfi fyrir snjallsíma, spjaldtölvur og skyld tæki sem er byggt á opna hugbúnaðnum 
Linux. Þar af leiðandi þurfa notendur að vera vakandi fyrir því að tryggja öryggi sitt. Stýrikerfin eru 

framleidd og gefin út af Google. Kerfið er í stöðugri þróun og sífellt bætast við nýjungar. Það sem er 
einkennandi fyrir nöfnin á Android-stýrikerfunum er að þau eru öll með nöfn á sælgæti og óhollustu, 
eins og t.d. Cupcake, Donut, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow o.fl.  

App1 

App er stytting á enska orðinu ‚Application“ sem þýðir forrit 
eða hugbúnaður. App styttir notendum leið að ákveðnu efni.  

Tafla 2: Smáforrit 

Listi yfir nokkur smáforrit (öpp) 

Stærðfræði Learn Algebra Math Quiz-Up 

Tungumál Learn Danish Grammar Up 

Ýmislegt Sorter – Hugarleikfimi 2Know – Spurningaleikur 

Forritun Lego Mindstorms Hopschotch 
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1  Hægt er að fá þessi forrit í gegnum netverslanir sem reknar eru af fyrirtækjunum sem gefa út stýrikerfið sem 

keyra forritin. 
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