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„Покрай всички машини не ползваме ума
си.“

“Along with all the machines, we do not
use our mind.”

Джон Атанасов

John Atanasoff

колко „машини“ ползваме?
Средно българите, които ползват интернет, сърфират с 1,8 (компютърни) устройства:
38% ползват едно, 41% - две и 21% - три и повече устройства. Тези, които ползват две
устройства, най-често комбинират мобилен телефон и преносим компютър. А тези,
които ползват три устройства, добавят и настолен компютър.
По-малко от половината от всички, които притежават таблет, сърфират през него.
Най-често таблетът е четвъртото устройство или третото наравно с настолния
компютър. 6% от всички ползват 4 или 5 устройства. Петото е телевизор, посочено от
1% от всички потребители.
Мъжете разполагат с повече устройства от жените. 34% от мъжете се задоволяват с
едно устройство, докато при жените този дял е 42 на сто.

3-ма от всеки 4-ма до 34 години имат най-малко 2 устройства. Докато при хората над
35 години това са 2-ма от 3-ма. Рядко спада броят на устройствата при хората над 55

Джон Винсънт Атанасов е българин – физик, математик и
електроинженер, създател на първия електронен, непрограмируем
компютър. От 1988 година името му кръжи и в Космоса – така е
назован първият астероид, открит и изследван от българи в
Националната астрономическа обсерватория „Рожен“.
John Vincent Atanasoff is a Bulgarian - physicist, mathematician and
electrical engineer, inventor of the first electronic, non-programmable
computer. Since 1988 his name hovering in space – named after him is
the first asteroid discovered and studied by Bulgarians in the National
Astronomical Observatory "Rozhen".

e-bulletin#n

Юни / June 2017

how many “machines” do we use?
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On the average, Bulgarians who use the
internet, do this with 1.8 (computer) devices:
38% use one, 41% - two and 21% - three or
more devices. Those who use two devices most
commonly combined mobile phone and laptop
computer. And those who use three devices
add a desktop.
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Less than a half of all who own tablet surf
through it. Most often tablet is the fourth or the
third device, equally with the desktop
computer. 6% of all use 4 or 5 devices. The fifth
is TV, indicated by 1% of all users.

настолен компютър /PC

20

Men have more devices than women. 34% of
men are satisfied with one device, while across
women the share is 42%.
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ИЗТОЧНИК: Национално представително изследване, 15+ (2017)
SOURCE: National representative study, 15+ (2017)

години. Сред над 65 годишните, само 1 от 10 ползва две и повече устройства.
Интересно е, че има един дял от потребители, които ползват само мобилен телефон и не ползват компютър, таблет или
телевизор за сърфиране в мрежата. Това са 9% от всички интернет потребители. 34% ползват всякакви други
устройства, без мобилен телефон.
17% сърфират само през настолен компютър, а 9% - само през преносим. Ползвателите на настолен компютър са
предимно жители на селата, а половината от всички, които ползват само мобилен телефон, живеят в областните
градове. За столицата е характерна комбинацията от 2 и повече устройства.

3 out of every 4 up to 34 years have at least 2
devices. While people aged over 35 are 2 out of
every 3. A definite drop of the devices number
is seen across people aged over 55. Across the
elder over 65 year old, only 1 out of 10 use 2 or
more devices.
Interestingly, there is a share of users who
handle with only a mobile phone and do not
use computer, tablet or TV to surf the net. This
is 9% of all internet users. 34% use any other
devices without а mobile phone.
17% surf the internet only via desktop
computer, and 9% - only via portable. Users of
desktop are mainly rural residents. A half of
those who use only mobile phone live in district
cities. For the capital, 2+ devices is typical.

