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Редакцията публикува

всякакви мнения на чита-
телите заживота, стига те
да казват нещо ново. Ръ-
кописи не се връщат.11 Четвъртък,

29 май 2008 г.

МАСОВА КУЛEВИЗАЦИЯ
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ЕС, GSM и САЩ
Има начин да си пазим слушалките, без да ни паднат батериите*

нет извод) във всяка стая у
дома,вколата,наобществе-
нитеместа -кафенета,хоте-
ли,магазини,влакове, само-
лети и пр., което ще ни спе-
сти потребителския стрес
“да ни падне батерията”;
- Тези облекчения ще по-

вишат търсенето на мобил-
натауслуга, коетонамалява
цената є;
- Ще улесним потребите-

литедасиразменятперифе-
рия;
- Спестяваме електронни

отпадъци, енергия, мате-
риали и ресурси, с което
противодействаме на гло-
балното затопляне - декла-
риран приоритет на ЕС.
USBстандартъте едноот

възможните решения, но
ако ЕС въведе принципа за
стандартизация,експертите
ще ни предложат конкрет-
но изпълнение, което да от-
чита и очаквания бъдещ
технически прогрес.
Унифицираните аксесоа-

ри са естественото продъл-
жение на мобилната прено-
симост (тя ни позволява да
си сменяме оператора, като
си запазваме номера). Вре-
ме е да си сменяме апарата,
като си запазваме перифе-
рията. Обратно, да си пред-
ставим
какъв кошмар щеше

да е у дома ни,
ако всеки производител на
бяла или черна техника по-
лзваше различни контакти,
а всеки доставчик на интер-
нет или кабелна тв си има
свой извод. Тогава трябва-
ше да надупчим стените си
катохоландскосирене,зада
угодим на монополиста.
В тази област можем да

почерпимчеленопитотКи-
тай,койтоотюни2007ераз-
поредил всички нови мо-
билни телефони да се
произвеждат с еднакъв
стандартизиран USB вход
(изаслушалки,изазарядно,

и за кабел). Очакваните го-
дишни икономии са над 300
000 000 долара.
След мобилната перифе-

рия ще е добре ЕС да стан-
дартизира и безграничното
разнообразие от батерии за
GSM (по примера на авто-
мобилните акумулатори
илибатериитепо1,5 волта),
докато стигнем до
GSM менютата, в които
хаосът сега триумфира
Адане забравямепослеи

стандартизация за дистан-
ционните управления за ау-
дио/видеотехникатаилиав-
томобилите,кактоиощеде-
сетки уреди, услуги и въз-
можнистандартивиметона
удобството на своите граж-

дани.
(Помислете само колко

време губят хората по света
в търсене на дистанционни-
те си управления у дома или
в офиса!)
Инаистина,ЕСеколкото

Европейски съюз, толкова
и Европейски стандарт.
Стандартите носят пари.

Липсата им води до коло-
салниразхищения.Етоедин
прост,нозашеметяващпри-
мер.
Хората, които са попада-

ли вСАЩ, самогли да забе-
лежат, че почти всички
асансьорни панели (с буто-
нитезаетажите)санапълно
еднакви. Като че ли амери-
канцитеняматартистизъмв

дизайна на асансьорните си
клавиатури.
Преди месец, когато при-

вършвахме работата по та-
зи статия,
в един от асансьорите
на Народното събрание
- поради неясно разположе-
ни копчета - единият от нас
отиде до погрешен етаж,
което загуби на него и 3-ма-
та му спътници в асансьора
пооколо30секунди(общо2
минути).
Тогавасесетихмезаскуч-

нитеамериканскиасансьор-
нипанели.Ипроверихме,че
американските асансьори
извозват средно по 2 ми-
лиарда пътници на ден.
(Продължава на 13-а стр.)

Потребителите на
GSM познават ин-
фарктната ситуа-

ция, когато в най-неподход-
ящ момент ни е паднала ба-
терията. А наоколо има за-
рядни само за други марки
телефони.
Вероятно мнозина от

GSM потребителите са за-
белязалисъщоиспадащото
качество,кактоичестосме-
нящите се стандарти на ак-
сесоарите за мобилни теле-
фони - слушалки
(hands-free), зарядни ус-
тройства (а те са три вида) и
кабели за прехвърляне на
данни.
Краткосрочният интерес

на производителите е ясен,
но неустойчив:

лошото качество
увеличава продажбите,
а те - печалбите. За сметка
наконкурентносттаинапо-
требителите! (Почти като
във филма на Чарли Ча-

плин “Хлапето”, което тро-
ши прозорците в махалата,
за да отвори пазар за стъ-
кларя.)
В тази ситуация ЕС може

да бъде истински полезен.
Ако въведем еднакъв вход
за зарядните устройства на
всички марки мобилни те-
лефони (сега те се сменят
дориотмоделкъммоделна
еднамарка), който при това
да е еднакъв с другите два
входа - за слушалките и за
кабела ще постигнем едно-
временно няколко ефекта:
- Ще обединим пазарите

на аксесоари за всички мар-
киGSM,ползванивЕС,кое-
то

видимо ще свали
цената им

ищеповишикачествотоим;
- Унифицираното заряд-

но устройство - както за те-
лефона,такаизабезжични-
те слушалки - ще бъде мон-
тирано (подобно на интер-
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Тази статия е част от по-голямматериал, подготвен
от двамата автори, за приложенията на ЕС, които
тепърва новите членки ще разкриват.

*Bсички усещаме, че ЕС придобива
все по-голяма практическа прило-

жимост за подобряване на ежедневието
на обикновения европеец, в частност и на
обикновения българин. Един от най-прак-
тичните скорошни приноси на ЕС в това
отношение бешепоевтиняването наGSM
роуминга. Тази статия възникна още през
2007 г. в спор между авторите: докъде
може да се простре положителното влия-
ние на ЕС върху живота на гражданите?
Отговорът, до който достигнахме, е: то-

ва влияние може да е безгранично. Стига

да искаме и да не се плашим да искаме.
НДСВ - като проевропейска партия по
рождение - прегръща идеята и предлага
направителствотодаубедиЕвропейската
комисия в тази справедлива общоевро-
пейска и даже световна кауза.
Като логично продължение на този сю-

жет предлагаме на най-широката ни об-
щественост чрез нашите медии да пред-
ложина българските институции конкрет-
ни идеи за повишаване качеството нажи-
вота ни, които България да предложи на
ЕС да осъществи.


