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Klawiatura
Klawisze 

multimedialne

Podświetlenie 
RGB

Klawiatura 
numeryczna

Podkładka pod 
nadgarstki

Programowalne 
klawisze



http://www.artlebedev.com/everything/optimus-concept/

Optimus Keyboard

• Programowalne klawisze 

• Miniaturowe ekrany 
OLED 48x48



Klawiatura francuska



Przykłady elementów uzupełniających
funkcje klawiatury 

Touchpad Trackpoint
Czytnik linii papilarnychTrackball

Gniazdo na kartę identyfikacyjną



Logitech Wireless Solar Keyboard K750 (350 zł)



HolzKontor



Klawiatura ekranowa w Windows

• Klawiatura bezprzewodowa przestała działać
• Pilnie potrzebujemy innego sposobu wprowadzania tekstu
• Większe bezpieczeństwo
• Prawym na pasku zadań: »Paski narzędzi

| Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet«. 



Wirtualne klawiatury w smartfonie



Virtual Laser Keyboard (200 zł)



Prototyp pierwszej komputerowej myszki, 
którą w 1964r. wynalazł Dr Engelbart

July 3, 2013, Computer Visionary Who Invented the Mouse, By JOHN MARKOFF



Myszki
• Bezprzewodowe

• Ładowanie z doku
• Na baterie

• Rolki bezwładnościowe, np. Logitech
MX Master

• Z dodatkowymi przyciskami

Drewniane: HolzKontor



Myszki - gesty

• Gesty myszy (pomysł Opery) przekazują polecenia do 
aplikacji

• Obsługa pod Windows’y – StrokeIt
• Gesty standardowe lub tworzone samodzielnie

Chip, lipiec 2008





NAOS 
Quantified 

Gaming

http://www.mionixlabs.com/



Mysz - parametry
• Sensor
• Kształt myszy
• Minimalna rozdzielczość pracy (dpi)
• Maksymalna rozdzielczość pracy (dpi)
• Liczba trybów rozdzielczości
• Dodatkowe profile
• Liczba wszystkich przycisków
• Liczba przycisków obsługiwanych kciukiem
• Rolka pracująca w czterech kierunkach
• Ruch rolki
• Dostosowanie ciężaru
• Wymienne obudowy / przyciski



Mysz i klawiatura

• W przypadku bezprzewodowych urządzeń należy 
kupować gotowe zestawy, składające się z klawiatury 
myszy i transmitera wkładanego do gniazda USB 

• Do wyboru są wersje komunikujące się z komputerem za 
pomocą fal radiowych o częstotliwości 27 MHz
(teoretyczny zasięg 1-2 metrów) czy 2,4 GHz 
(teoretyczny zasięg do 10 metrów)

• Zestawy z adapterem Bluetooth są droższe, ale warto w 
nie zainwestować, ponieważ oprócz dużego zasięgu (do 
10 metrów) pozwalają na podłączenie nie tylko 
klawiatury i myszy ale również telefonu czy drukarki z 
tym interfejsem.



Konsole jako urządzenia 
wejściowe

• Xbox One i PlayStation 4
• Odtwarzacze płyt
• Kinect i PlayStation Camera – czytniki gestów i 

komend głosowych
• Kinect nie tylko jest w stanie nas „widzieć" i 

„słyszeć" , ale również dzięki dodatkowym 
czujnikom - wykryć najdrobniejsze nasze ruchy, 
w tym palców u dłoni, napięcie mięśni, wyraz 
twarzy, a nawet tętno



Tablet (graficzny)
• rysowanie,
• gumka,
• areograf (różna gęstość 
nakładanej farby),
• pędzel.



Przykładowe tablety graficzne

Wacom Intuos Pro Wacom Intuos Draw



ASR (automated speech recognition)
System Rozpoznawania i Zamiany 

Mowy na Tekst - MagicScribe
• Interpretacja dyktowanego tekstu w tempie 160 słów na minutę, z 

dokładnością rzędu 98%;
• Dzięki zaimplementowanym słownikom zachowana zostaje pełna 

poprawność gramatyczna, stylistyczna oraz terminologia branżowa;
• Możliwość indywidualnej rozbudowy słowników, czyli dodawania 

do słowników wyrazów nowych, zgodnie z wymaganiami 
użytkownika;

• Skierowanie wyniku rozpoznawania mowy do wskazanego źródła 
np. tekstowego edytora, przeglądarki, schowka;

• Wydawanie poleceń głosowych;
• Alternatywa: rozwiązania rozpoznawania mowy Nuance 

Communications są dostępne w 60 wersjach językowych (w tym 
polskiej).

http://www.magicscribe.pl/o-systemie.html



Technologia Voice-Activated jest nazywana 
ryzykiem bezpieczeństwa dla kierowców

• Mówienie do telefonu podczas jazdy samochodem 
podnosi ryzyko wypadku samochodowego na takim 
samym poziomie, jak ktoś kto ma 0,08 promila alkoholu 
we krwi, co jest dopuszczalnym poziomem alkoholu we 
krwi w kraju (USA).

• Osoba, która zamieniała mowę na tekst mniej niż 
podczas wykonywania innych czynności zauważała 
przechodniów na przejściach dla pieszych. Ten kierowca 
wykazywał w mniejszym stopniu aktywność sieci mózgu 
odpowiadającej za prowadzenie samochodu, co 
wskazuje, że te sieci zostały naruszone przez interakcję 
z techniką.

MATT RICHTEL and BILL VLASIC June 12, 
2013 



Pióro cyfrowe
• Pisanie na specjalnym papierze
• Pióro zapamiętuje notatki w 

pamięci wewnętrznej
• Następnie można przesłać je w 

formie cyfrowej do komputera





Pióro cyfrowe Livescribe 3
• Zapisuje cyfrowo notatki odręczne
• Łączność Bluetooth – przesyłanie 

notatek bezprzewodowo
• Pamięć 2GB – 20 000 stron 

notatek
• Do poprawnego działania wymaga 

specjalnego papieru
• Aplikacja przetwarza pismo 

odręczne na tekst komputerowy
• $ 180





Kamery

• CMOS – swobodny dostęp do pikseli. CCD 
sekwencyjnie;

• Zoom optyczny;
• Minimalna odległość: cm – dziesiątki metrów;
• Kąt widzenia;
• Rozdzielczość, liczba klatek;
• Detekcja ruchu/dźwięku;
• Mikrofon, głośnik, dysk;
• Podczerwień, źródło światła;
• Wbudowana strona WWW;
• Wi-Fi;
• Wymiary, zużycie energii, praca na zewnątrz.



Kamery IP 

Pozwalają na pełny dostęp do kamery przez sieć 
internetową



WIDEOREJESTRATORY DO 
SAMOCHODU

Navitel DVR R600 MIO MiVue 698 Dual
Rejestrowany obraz Full HD 2304 x 1296 (przód); Full HD (tył)

Wyświetlacz 2” 2,7”
GPS Nie Tak

Inne Tryb parkingowy, 6x zoom, 
automatycznie nagrywanie

Baza fotoradarów, asystent pasa 
ruchu, tryb parkingowy, sensor 

przeciążeń, automatycznie 
nagrywanie

Cena 300 zł 1000 zł



Mikroskop USB

• np. Dino Lite AM2111
• Rozdzielczość VGA (640x480)
• Powiększenie od x10 do x200



Super foto
• Phantom v1610 firmy Vision Research rejestruje filmy w 

rozdzielczości 1280x800 pikseli z szybkością 16 000 klatek na 
sekundę. Maksymalna dostępna sięga aż 1 000 000 klatek na 
sekundę - choć tylko w rozdzielczości 128x16 pikseli. Cena tego 
demona szybkości to 100 000 dolarów.

• Od 2009 roku na pokładzie teleskopu Hubble’a pracuje aparat Wide
Field Camera 3. Jest on wyposażony w dwie matryce, każda o 
rozdzielczości 2048x4096 pikseli. Koszty jego produkcji sięgnęły 
132 milionów dolarów.

• Light L16 - APARAT Z SZESNASTOMA obiektywami. Matryce po 13 
Mpikseli. Zapis z 10 kamer. Wynik: 52 mln pikseli.

Sierpień 2012, chip.pl



Bezprzewodowe modemy

• Najczęściej korzystają z sieci łączności telefonów 
komórkowych

• Modemy zewnętrzne (są także wewnętrzne) podłączane 
są za pośrednictwem portów USB lub PCMCIA/PC-Card 

• Wykorzystują, zależnie od wersji, ograniczone lub pełne 
spektrum technologii bezprzewodowej łączności cyfrowej 
(UMTS, HSUPA, HSPA+ , HSPA, HSDPA, GPRS, 
EDGE), które decydują o szybkości transmisji

• Maksymalna prędkość (zależna od modelu, technologii i 
siły sygnału): do ok. 50 Mb/s - odbiór oraz do ok. 10 
Mb/s – wysyłanie.



Modem kablowy

• Pośredniczy w korzystaniu z Internetu uzyskiwanego 
od dostawcy Internetu (ISP – Internet Service 
Provider) – głównie od lub 
za pośrednictwem, operatorów telewizji kablowej

• Dodatkowe funkcje to router z modułem łączności 
bezprzewodowej Wi-Fi, gniazdem/gniazdami 
Ethernet, USB oraz gniazdo telefonii analogowej i 
typu VoIP

• Zależnie od modelu -100 Mb/s i więcej (nowością 
2011 są modemy 1 Gb/s)



Modemy 3G/4G

• Tanie (100-150 zł) do transmisji danych 3G (HSDPA/ HSDPA / 
UMTS) i 2G (GSM / GPRS/ EDGE), umożliwiają transfer
7 Mb/s. 

• Droższe modele zgodne z 3G i 4G oferują szybkość 
pobierania danych do 21,6 Mb/s, a zgodne z LTE - nawet do 
100 Mb/s.

• Niektóre zgodne z Aero 2.



Skaner
• Rozdzielczość, 1200 dpi (dots per inch – punktów na cal), w 

wyższej klasy urządzeniach – 2400 dpi i więcej (ponad 4800 dpi), 
• Głębia kolorów, wartość ta wynosi: 24, 30, 36, a nawet 48 bitów,
• Szybkość skanowania – A4 w nawet 10 s
• Skaner szczelinowy – skanuje dokumenty ze specjalnego 

podajnika
• Przeciętna wydajność około 50 str./min
• Doskonały do dużej ilości dokumentów

+ OCR’y (Optical Character Recognition)



Plustek OpticSlim 2610

Canon LiDE 220

Brother ADS2800W



Wybór optymalnego skanera
• Ile dokumentów będzie dziennie skanowanych? 
• Jaka jest zakładana prędkość skanowania

(stron na minutę)? 
• Jakiego formatu dokumenty będą skanowane? Zwykle 

A4
• Czy skanowane będą dokumenty jednostronne czy 

dwustronne? 
• Czy potrzebne będzie skanowanie dokumentów w 

kolorze czy wystarczą czarno-białe? 
• Czy przydatna będzie funkcja dodawania oznaczenia na 

zeskanowanych dokumentach (tzw. opcja imprinter)?
• Czy skaner dokumentowy powinien mieć dodatkową 

możliwość skanowania z podajnika płaskiego? 



Inne funkcje skanera
Fujitsu ScanSnap iX500

• Wysyłka dokumentów za pośrednictwem sieci 
Wi-Fi bezpośrednio na tablet lub smartfon

• Dwustronne skanowanie wizytówek do formatu 
A4 oraz opcja skanowania dokumentów w 
formacie A3

• Szybkie skanowanie - do 50 stron na minutę
• Tworzenie przejrzystych plików w formacie PDF



Skaner ręczny

• 300 lub 600 dpi 
• Skany w kolorze albo czarno-

białe; 
• 3 GB;
• Zapisuje bezpośrednio w 

formacie JPEG;
• 350 zł.



DocuPen RC800

•Posiada  pamięć do 2 GB;
•Skanowanie można 
przeprowadzić w trybie: 

 czarno-białym, 
 kolorowym standardowym 

i kolorowym wysokiej 
jakości z 24 bitową głębią 
koloru,

 z rozdzielczością z zakresu 
od 100 do 400 dpi. 



OCR
(ang. Optical Character Recognition)



Szybkość przepisywania tekstów
znaki/minuta

Liderzy:
•ABBYY
•Nuance
•I.R.I.S



Jakimi kryteriami kierować się 
przy wyborze aplikacji OCR? 1/4

• Słowniki sprawdzania pisowni. 
• Współpraca ze skanerem. W przypadku pobierania stron 

bezpośrednio ze skanera ważne jest, aby program OCR 
był kompatybilny z urządzeniem. Często jednak 
skanowane dokumenty są składowane na dysku lub 
serwerze ftp, które program OCR pobiera do 
przetwarzania.



Jakimi kryteriami kierować się 
przy wyborze aplikacji OCR? 2/4

• Dokładność rozpoznawania 
zeskanowanych drukowanych stron 
z tekstem powinna być na poziomie 
99% lub wyższa. 

• Wówczas ewentualne korekty podświetlonych, niepewnie rozpoznanych 
znaków będą nieznaczne i przy jednej stronie A4 zajmą użytkownikowi 
kilkanaście, kilkadziesiąt sekund.



Jakimi kryteriami kierować się 
przy wyborze aplikacji OCR? 3/4

• Formaty zapisu dokumentów. Program OCR często 
eksportuje przekształcone dokumenty bezpośrednio do 
aplikacji użytkownika, np. Microsoft Word czy Adobe
Acrobat/Reader. Rozpoznany tekst można również 
zapisać na dysku w wielu formatach plików np. PDF, 
PDF/A, HTML, Microsoft Word XML, DOC/DOCX, RTF,
XLS/XLSX,PPTX, CSV i TXT.

• Języki rozpoznawania. 



Jakimi kryteriami kierować się 
przy wyborze aplikacji OCR? 4/4

• Przekształcanie kluczowych elementów stron tj. tekstu drukowanego i tabel, 
kodów kreskowych, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz 
numeracji stron. 

• Formaty plików graficznych np. BMP, JPG, JPG 2000,TIFF, JBIG2, DCX, 
PCX, PNG, XPS.
Ważne, aby program OCR otwierał formaty plików graficznych składowane 
w archiwum.



Darmowe programy do OCR
• FreeOCR.net - bazuje na silniku opracowanym przez Google 

[Tesserakt]. Intuicyjny, umożliwia edycję plików PDF.
• SimpleOCR - otrzymane wyniki natychmiast integruje z 

programem Word (można je natychmiast poddawać 
obróbce, edytować). Przeznaczony głównie do tekstów 
anglojęzycznych - słaby w odczytywaniu rodzimych znaków 
diakrytycznych.

• TopOCR - pozwala wyodrębnić tekst z plików graficznych. 
Odczytuje większość popularnych formatów tj. JPEG, BMP, 
GIF, TIFF oraz pozwala zapisać wyniki w formatach tj. PDF, 
HTML, TXT, intuicyjny interface, kiepsko radzi sobie ze 
znakami diakrytycznymi.



Profesjonalne (płatne) programy 
do OCR

• ABBYY FineReader - cena od ok. 400 do 1100 zł w wersji Corporate. Obsługuje 186 
języków, w tym polski słownik programu MS Word, technologia ADRT 
[przetwarzanie wielostronicowych treści, odtwarzanie specjalnych atrybutów txt tj. 
spisy treści, nagłówki.], rozpoznawanie tekstu z obrazów scannera, telefonów,  
aparatów. Rozpoznaje tabele, tekst drukowany, ozdobny i kody kreskowe.

• Recognita OmniPage - cena ok. 450 zł [za wersje Pro], dostawca gwarantuje 99% 
precyzję rozpoznawania tekstu dla fontów wielkości do 72 punktów. Rozpoznaje 
114 języków (w tym polski), bazujących na alfabetach greckim, łacińskim, cyrylicy 
oraz większej części języków wschodniej Europy, hierarchię nagłówków, przypisy i 
style. Otrzymane wyniki integrowane są z programem Word.

• Program Readiris - cena ok. 400 zł [ za wersję Pro11], 123 języki, w tym polski. 
Rozpoznaje 23 rodzaje kodów kreskowych w tym 2-wymiarowe tabele, zapis w 
kolumnach, strukturę nagłówków. Kompatybilny z MS Office. Funkcja uczenia i 
podejmowania decyzji [wymaga jednak obecności użytkownika]. Profesjonalne 
(płatne) programy do OCR



How-old.net



Scanbot

• Aplikacja automatycznie zrobi zdjęcie, kiedy 
przesuniecie aparat nad fragmentem tekstu. 

• Cyfrowe kopie można następnie zapisać jako 
PDF albo JPG bądź wysłać do pamięci w 
chmurze, np. Dropboxa czy iCloud.



Skanery 3D

• Laserowe skanery z siatką kamer mogą tworzyć cyfrowe 
modele obiektów, które zawierają  wszystkie znaczące 
wzgórki/guzy, rysy, rogi i płaszczyzny rzeczywistych 
przedmiotów.

• Komputery mogą uwydatniać/podkreślać, łączyć, 
zmniejszać modele przed ich wysłaniem do drukarek 3-D

• Rezultatem są nowe wersje przedmiotów budowane z 
proszku.  



Ręczny kolorowy skaner 3D 
• Wykorzystuje fotometryczne 

obrazowanie z dwóch kamer 
stereo jednocześnie. 

• SCANIFY umożliwia 
przeistoczenie otaczających 
nas obiektów w kolorowe 
modele 3D o wysokiej 
rozdzielczości, takich jak 
przedmioty codziennego 
użytku, ludzie, rośliny, 
pamiątki, zabytki, rzeźby, 
ubrania i wiele innych. Ułatwia 
też skanowanie obiektów 
będących w ruchu. 

Specyfikacja techniczna: 
 Wymiary skanera: 255 x 245 x 35 
 Wymiary przesyłki: 
 Waga: 0,5kg 
 Rozdzielczość skanowania: 0,1mm 
 Połączenie z komputerem: kabel USB 
 Format pliku wyjściowego: .STL, .OBJ, PLY 



Skanery przestrzenne

• $2 495 – skaner biurkowy dla przedmiotów 
umieszczanych na obrotowej podstawie - do 6 cali  
szerokie (www.nextengine.com) 

• Starsze skanery – dla przedmiotów wielkości 
samochodu (www.zcorp.com) - $39 900. 



Moduł GSR w formie opaski na 
nadgarstek

//www.empatica.com/en-int/research/e4/.



Wizualizacja możliwości rozpoznawania emocji przy użyciu 
oprogramowania FaceReader. Na zdjęciu rozpoznanie szczęścia

//www.noldus.com/human-behavior-research/products/
facereader, //youtu.be/emqhpMNcoRk



Rozpoznawanie emocji

http://www.nytimes.com/2013/12/01/technology/when-algorithms-grow-accustomed-to-your-face.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20131201&_r=0



Facebook opracował oprogramowanie DeepFace oparte na sztucznej inteligencji, które rozpoznaje 
twarze z 97,25-proc. dokładnością. Działanie DeepFace nie zależy od warunków oświetleniowych, 
czy też od tego, czy fotografowana osoba patrzy w obiektyw.

WWW.PCWORLD.PL



Rozpoznawanie mowy 



Emocje - Kinect

• Kinect potrafi rozróżnić ruchy poszczególnych 
partii ciała. Najbardziej potrzebnych danych 
dostarczają ruchy głowy, tułowia, ramion oraz 
prędkość, z jaką człowiek przemieszcza się po 
pokoju

• Ocena emocjonalnych reakcji
• Edukacja
• Gry
• Reakcje na reklamy



Tatuaż na szyi 
Coupling an Electronic Skin Tattoo to a 

Mobile Communication Device
• Mobile communication device 

(MCD), 
• Tatuaż zawiera mikrofon, nadajnik i 

baterię. 
• Korzysta z telefonu, tableta.
• Bluetooth, NFC.



Kamera

Przekaźnik

Nerwy 
wzrokowe

Odbiornik

Elektrody

Kabel do
Procesora 
wideo
i baterii

Pomoc dla osób ze zniszczonym 
fotorceptorami – małą kamera, procesor, 60 
elektrod. Obraz zamieniany na czarno białe 
mozaiki, dalej przez nerwy wzrokowe 
do mózgu.

Sztuczna siatkówka



Proteza oka

Visual Prosthesis,  http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/science/27eye_Weiland_2008.pdf



Sztuczna siatkówka –
Second Sight 

• Do oka wszczepiany jest implant w postaci płaskiej 
warstwy 60 elektrod (badania nad 200 – 1000).

• Użytkownik zakłada okulary z miniaturowymi kamerami.  
• Procesor graficzny zamienia obraz na wzory czarnych i 

jasnych punktów – podobnie jak widziane są piksele na 
powiększonym cyfrowym obrazie.

• Punkty odzwierciedlają kontury, jasność i kontrast.





http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/eye-tech-glasses-help-blind-204705



Komputer vs oko
• 13,2 miliarda lat świetlnych - o tyle oddalona jest od 

Ziemi najstarsza znana nam galaktyka fotografowana 
przy pomocy teleskopu Hubbla. 

• Atom o wielkości 0,1 nanometra można zaobserwować 
przez mikroskop elektronowy Team 0.5. 

• Obie te liczby wyznaczają granice możliwości kamer i 
aparatów fotograficznych. 

• Około 0,04 milimetra mierzy najmniejszy dostrzegalny 
przez oko obiekt. To są granice możliwości ludzkiego 
oka.



Aparat - oko
• Zwykły obiektyw może objąć tylko ok. 45-50 

stopni w poziomie, natomiast oko – pełne  180 
stopni

• Najlepszą ostrość ma niewielki obszar w 
centrum pola widzenia - już przy odchyleniu o 10 
stopni ostrość widzenia  spada o jedną piątą

• Oko – kolory tylko w centrum



Eye Tracking
• Po ekranach dotykowych i rozpoznawaniu gestów kolej 

na technologię Eye Tracking - NASTĘPNY KROK DO 
INTUICYJNEGO STEROWANIA PRACĄ KOMPUTERA.

• Człowiek zaledwie w jednym procencie swojego pola 
widzenia widzi na tyle ostro, by móc na przykład czytać. 
Wzrok musi zatrzymać się w danym miejscu na co 
najmniej 50 milisekund, by można było cokolwiek 
rozpoznać. Te pojedyncze zatrzymania wzroku, 
rozpoznawane przez urządzenia sterowane wzrokiem, 
noszą nazwę fiksacji.





SMI’s eye tracking platform

• To give real-time information about a 
shopper’s visual attention in a virtual store.

• Immersive eye tracking reveals new insights 
as to how consumers react to signage, 
displays, products and packaging.

• This behavioural information can be used to 
optimize marketing campaigns, product 
launches, category reviews or merchandising 
solutions.

http://us2.campaign-archive1.com/?u=20a37991a0bb6f6a24f8876dd&id=0cc8e4018b&e=2a5155d77b



Sterowanie wzrokiem

• Oczy użytkownika będą na przykład tylko kierowały 
kursorem, podczas gdy jego ręka spoczywająca na 
myszce będzie służyła jedynie do klikania.

• To znacznie przyspieszy pracę i wyeliminuje mikroruchy 
mięśni ramion, które często prowadzą do bólu barków i 
pleców

CHIP.PL



BCI - Brain-computer interfaces

Instytut FIRST z Berlina 
opracował technologię 
sterowania komputera 

myślami (EEG)
Biofeedback Mental

Typewriter Neural
Impulse Actuator (NIA) –

450 zł



OCZ's Neural Impulse Actuator

• Urządzenie analizujące fale mózgowe  i ruchy mięśni 
twarzy;

• Pozwala sterować pracą programów, głównie gier;
• Cena ok. 500 zł



FuCHAT (D-Link)

• Czujniki w słuchawce telefonicznej określają stan 
emocjonalny na podstawie tonu głosu i temperatury ciała 
rozmówcy



Cyberkinetics 

• Technologia rozpoznająca, 
transmitująca, analizująca i stosująca 
język neuronów mózgu

• Produkty odnawiające funkcje mózgu 
oraz diagnozujące jego uszkodzenia  



BrainGate – system neuronowego 
interfejsu



Muse – opaska
RWD

W środku opaski znajdziemy siedem sensorów EEG oraz 
moduł Bluetooth, który pozwoli bezprzewodowo 
skomunikować urządzenie z naszym smartfonem, tabletem 
czy komputerem PC. Do Muse dołączana jest specjalna 
aplikacja, która w czasie rzeczywistym mierzy aktywność 
naszego mózgu i na jej podstawie prowadzi nas przez szereg 
programów treningowych mających na celu poprawę pracy
umysłu. 

http://www.interaxon.ca/muse/



Beyond Verbal

• Rozpoznawanie intonacji głosu;
• 2013 – rozpoznawanie 400 różnych nastrojów;
• Rozpoznawanie stopnia satysfakcji dzwoniącego klienta.

October 12, 2013, NYT, In a Mood? Call Center Agents Can Tell, By NATASHA SINGER



Odczytywanie ekspresji z ludzkich 
twarzy

- Dodatkowa ocena dla lekarza stanu zdrowia 
pacjenta;

- Rozpoznawanie udawanego bólu: lekarz 55%, 
komputer 85%;

- Obserwacja dla bezpieczeństwa na lotnisku.



Komputerowa chirurgia
• Najnowszy robot, 

zwany Da Vinci, jest 
chirurgicznym 
asystentem z trzema 
automatycznymi 
rękami do chwytania 
instrumentów i 
czwartą do kamery.



MANIPULATORY - GRY



Neofect to południowo koreański 
start-up medyczno-technologiczny 

• Rapael Smart Glove, specjalna, wyposażona w szereg 
czujników rękawica. 

• Jest ona w stanie śledzić ruchy ręki pacjenta, 
rozpoznając jednocześnie dokładne ruchy nadgarstka, 
palców, a także ułożenie przedramienia. 

• Zbierane przez zespół czujników dane są przesyłane za 
pomocą bezprzewodowego interfejsu Bluetooth, a 
następnie analizowane

• Oprogramowanie w oparciu o wyniki tej analizy 
proponuje pacjentom odpowiednie dla nich gry 
komputerowe, które umożliwiają wirtualną 
manipulację przedmiotami przy użyciu rąk. Gry 
rehabilitacyjne skupiają się na działaniach 
wykonywanych w codziennym życiu, takich jak 
podnoszenie dużych lub małych przedmiotów, pisanie, 
ściskanie przedmiotów, zginanie palców itp.

KWIECIEŃ 2017CHIP.PL





Haptics
• Umożliwia rozpoznawać ruchy rąk użytkownika 

i przekazywać je do maszyny. 
• Prowadzone są próby różnorodnych zastosowań haptics – od gier, 

poruszania się po wirtualnym świecie do badań naukowych, robotyki 
i medycyny.

• Np. urządzenie wielkości zegarka – www.lightglove.com



Nintendo Wii



PlayStation Move



XBOX Kinect
• Kamera
• Mikrofon – rozpoznawanie mowy
• Sensor ruchu
• Rozpoznawanie stanów emocjonalnych



Windows 8 – interfejs firmy 
Canesta

• Rozpoznawanie gestów (trzy wymiary);
• Dla: PC, TV, auta, komórki;
• Np. rozpoznanie wagi i kształtu osoby – poduszka powietrzna.



Formy ćwiczeń sportowych

• Konsole Microsoft Xbox, Sony PlayStation
i Nintendo Wii U, współpracujących z 
kontrolerami ruchowymi

• Gry: Nike+ Kinect Training. Zumba Fitness: Core, 
Just Dance 4, Your Shape Fitness Evolved 2013, 
UFC Personal Trainer

• Każda gra wymaga do poprawnego
działania kontrolera ruchu: Wii Remote dla
Nintendo Wii U, PlayStation Move i Eye dla
PlayStation 3 oraz Kinect dla Xboksa 360



Wprowadzanie danych fizjologicznych

• Użytkownicy mogą być „uzbrojeni" w 
zestaw czujników mierzących ich 
aktywność emocjonalną, rytm serca 
(Polar FT60, Gear 2, Gear 2 Neo, Atlas 
Wearables, itd.)



Samsung Gear S3
Akcelerometr, ekran 
dotykowy, odczyt 
wiadomości e-mail, odczyt 
wiadomości sms, odporność 
na kurz i zalania (IP67), 
połączenie z serwisami 
społecznościowymi 
(Facebook, Twitter), 
sterowanie odtwarzaczem 
muzyki, wbudowany aparat z 
funkcją kamery, zarządzanie 
połączeniami, żyroskop.



Ciało ludzkie jako transformator 

• Szum elektromagnetyczny ciało 
zamienia na wykrywane sygnały;

• Sygnały różne dla różnych pozycji 
i części ciała;

• Zbyteczne tradycyjne nadajniki i 
sensory.

http://www.nytimes.com/2011/09/11/business/using-gestures-to-control-electronic-devices.html?nl=todaysheadlines&emc=tha26
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/cue/publications/chi2011_rfgestures_cohn.pdf

http://www.nytimes.com/2011/09/11/business/using-gestures-to-control-electronic-devices.html?nl=todaysheadlines&emc=tha26
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/cue/publications/chi2011_rfgestures_cohn.pdf


Technologia Quick Response Code –
QR Code

Obrazek zawiera treść:
http://www.gogolek.com.

• Następca kodu kreskowego
• Kod może zawierać do 7000 

dowolnych znaków
• Stosowany głównie do 

zamieszczania linków oraz 
udostępniania wizytówek

• Czytniki kodów QR są 
dostępne na wszystkie 
smartfony

• Przykładowy generator kodów: 
https://www.qr-online.pl/

https://www.qr-online.pl/


Wyprowadzanie 
informacji 

z komputera



Monitor
I

TV



Telewizory - Monitory

• Plazma – relatywnie cienki (4-6”) i tani. Wielkość 30-40” do 60”
• LCD – inna technologia „słaba czerń”
• Micro display projection system – mały wyświetlacz (1”), obraz  rzucany 

na ekran
• Ważne! DVI (Digital Visual Interface) – cyfra – cyfra.
• Kilka HDMI
• Najlepsi LCD: Samsung, LG, Sony i Sharp



Parametry
• Format 16:9 zwyciężył. 
• Proporcje 16:9 są korzystniejsze dla producentów, 

ponieważ przy tej samej przekątnej powierzchnia ekranu  
jest mniejsza od 16:10. A przekątna jest stosowaną 
miarą wielkości ekranu.

• Full HD zaczyna pełnić funkcję standardu, razem z 
rozdzielczością 1920x1080.

• HD (1280x720) w rodzaju 1680x1050 znikają z rynku.



Standardy obrazu



Monitor biurowy

• Większość modeli biurowych posiada panel 8-
bitowy – dla każdej barwy RGB - oferujący 
16,7 mln kolorów. 

• Profesjonalne konstrukcje dysponują paletą 
10-bitową wyświetlającą 1,1 mld barw. 



Standardy TV

• SD (SDTV) – opracowany w 1944 roku w ZSRR standard 
transmisji 626 linii obrazu, z czego widoczne było 576. Dziś 
nazywamy go formatem 576i, czyli SD (Standard Definition). 

• PAL - 720x576i oraz 704x576i (format 4:3 oraz format 
szerokoekranowy 16:9) 
– Szybkość klatek wynosi 25 kl/s

• NTSC (1953) - 720x480i (format 4:3), kolor 
– Szybkość klatek wynosi 29.98 kl/s

• DVB – Digital Video Brodcasting



Bitrate standardowy dla 
H.264 

• LD – low definition
– LD 240p 3G Mobile @ H.264 baseline profile 350 kb/s
– LD 360p 4G Mobile @ H.264 main profile 700 kb/s 

• SD – standard definition
– SD 480p WiFi @ H.264 main profile 1200 kb/s

• HD – high definition
– HD 720p @ H.264 high profile 2500 kb/s 
– HD 1080p @ H.264 high profile 5000 kb/s



VA i IPS

• Na rynku dominują dwa rodzaje ekranów: VA 
i IPS. 

• VA charakteryzuje się zwykle lepszą czernią i 
kontrastem, a także zazwyczaj lepszą ostrością. 
IPC znacznie lepsze kąty widzenia. 

• Dla płynnego obrazu najważniejszym 
parametrem jest częstotliwość odświeżania. 
Na rynku panele 50-60 Hz oraz 100-120 Hz.



Rozsiewanie sygnału TV



4K/Ultra HD - złącza

• HDMI 1.0-1.2a, 1.3 do 4,95 Gbz zbyt wolne dla 
4K

• HDMI 1.4, 2.0 – 10,2 Gbz – odpowiednie dla 
4K

• DisplayPort 1.1a 1,6-10,8 Gb/s



HDMI

• standardowy, do rozdzielczości 1080i; high-
speed, do 4K/60 Hz; 

• premium high-speed – do 4K/60Hz, ale z pełną 
rozdzielczością koloru 4:4:4, czyli bez tzw. 
subsamplingu; 

• ultra high-speed, do 10K przy użyciu złącza w 
wersji 2.1. 



HD

• HD Ready - 720p, 1280x720 pikseli
• Full HD - 1080p, 1920x1080 pikseli
• Tylko model Full HD gwarantuje 

wyświetlanie filmów z płyt Blu-ray/stacji 
HDTV bez utraty jakości obrazu



4K a Ultra HD

• 4K to standard kinowy określający obraz o rozdzielczości 
4096 x 2160 pikseli, podczas gdy termin Ultra HD odnosi 
się do telewizorów z wyświetlaczami o rozdzielczości 
3840 x 2160 pikseli. 

• UHD powstał wskutek obcięcia oryginalnego obrazu 4K i 
ma proporcje 1,78:1 (16:9), podczas gdy zarejestrowany 
kamerą 4K oryginał ma proporcje 1,9:1. 



UHD



LG 8ALM960:
84 cale w rozdzielczości 4K

• 3840x2160, cztery razy więcej niż Full HD - około ośmiu 
zamiast dwóch megapikseli. 

• Nowe standardy określane są mianem Ultra Definition 
(UD) lub 4K (ok. 4000 pikseli w pionie) lub UHD.



Chip, III. 2013



Porównanie spektrum kolorów różnych 
typów HDMI

CZERWIEC 2014 CHIP.PL



8K

• 8K (7680x4320 pikseli), czyli 16-krotność 
rozdzielczości Full HD

• Na CES firma Sharp pokazała 85-calowy 
prototyp, który obsługuje również 3D bez 
okularów.

• Jednak przed rokiem 2020 rozdzielczość 8K ze 
względu na cenę nie będzie interesująca dla 
przeciętnych zjadaczy chleba.



Technologie wyświetlania obrazu w płaskich ekranach



Technologie

• CRT (ang. Cathode-Ray Tube)
• LCD (ang. Liquid Crystal Display) – ekrany 

ciekłokrystaliczne 
– <1800, DVI, pivot,
– 17 – 30 cali, 
– Rozdzielczość:1280-1024 – 2560-1600

• PDP (ang. Plasma Display Panel), monitory 
plazmowe.

• LED i OLED
• Ekrany dotykowe
• Willow Glass (elastyczne, 100 mikronów grubość)



Podświetlenie LED
• Oparte na triadach RGB. Każda z nich składa się z 

osobnego czerwonego, zielonego i niebieskiego LED-u. 
Ten typ podświetlenia jest najlepszy, można go 
regulować, zapewnia doskonałą skalę koloru i bardzo 
czyste barwy. Ze względu na koszty jest stosowany tylko 
w profesjonalnych monitorach

• Podświetlenie oparte na białych LED-ach. Jest dużo 
tańsze od poprzedniego, choćby z powodu trzykrotnie 
mniejszej liczby diod. Jednakże białe LED-y w istocie nie 
generują światła białego – barwy realizują ciekłe 
kryształy



LED - Nowe technologie 
monitorów LCD

• LCD-stara technologia (CCFL)filtruje białe światło z 
jednej/kilku lamp. Tylko 6% światła z jarzeniówki dociera 
do odbiorcy. 

• Podświetlanie krawędziowe. LED light-emitting diodes, 
do kilkuset diod zamiast kilku lamp. 

• Podświetlanie matrycowe/Full LED/Direct – 3360 diod w 
240 blokach, kontrast 2 000 000:1, 200 Hz.

• Laserowe monitory generują ponad 90% barw 
dostrzeganych przez ludzkie oko. Plazma 40% i LCD 
35%. Zużycie prądu spadło pięciokrotnie



Rodzaje podświetleń diodami LED

• Pełne podświetlenie LED bez strefowego wygaszania 
(Full LED) ;

• Pełne podświetlenie LED ze strefowym wygaszaniem 
(Full LED with local dimming);

• Podświetlenie krawędziowe LED (Edge LED);
• Podświetlenie krawędziowe LED ze strefowym 

wygaszaniem (Edge LED with local dimming).



Stopnie szarości i kolory w zależności od 
kąta patrzenia na ekran

Dobry: Toshiba 42Zv635D Zły: Sharp LC-40LE705E



Podświetlenie czarnego i białego 
obrazu

Chip, III. 2013



Widmo światła białego ( „czysta biel” ) emitowanego przez LED o temperaturze 
6000K. Widoczne jest przepuszczenie pasma barwy niebieskiej

charakterystykę naturalnego 
światła dziennego



STYCZEŃ 2015 CHIP.PL



Charakterystyka naturalnego 
światła dziennego



Podświetlanie strefowe w 
odwrocie

• Wprowadza efekty uboczne: halo, banding
• Generalnie – zniekształcanie obrazu



Jakość obrazu LED - plazma

• Telewizory plazmowe pod względem kontrastu, 
czerni i niskiej degradacji
obrazu są lepsze od LED-ów

• LED-y górują nad plazmami stabilnością obrazu, 
przejściami tonalnymi, brakiem fałszywych 
konturów, większą rozdzielczością (4K nie 
oferuje żadna komercyjna plazma) czy niższym 
zużyciem energii elektrycznej



Czerń emisyjna

• Plazma najlepsza
• LED w ciemnym pomieszczeniu dużo 

gorszy
• IPS najgorszy





OLED – LED z innym źródłem światła

• Organic Light Emitting Diode
• Piksele OLED są same źródłem światła
• 180 stopni
• 10 mikrosekund
• Cienkie, mały pobór mocy
• Docelowo nawet jako źródło światła, np. w postaci tapety na całą ścianę
• Ograniczenia: prawne i kapitalizacja LCD



OLED

• Pozbawiony typowego dla plazm migotania i zjawiska 
fałszywych konturów,

• zapewnia stabilność obrazu identyczną jak dla LCD.
• słaba jakość odwzorowania ruchu, a konkretnie jego

ostrość, 
• niestabilna charakterystyka jasności: zmienna w zależności od 

stopnia zawartości jasnych elementów na ekranie,
• LCD - dokładniejsze odwzorowanie kolorów. HDR (2016) -

szeroki zakres tonalny. Osiągnięcie tego jest możliwe dzięki 
wysokiemu kontrastowi, dobrej czerni, ale też dużej jasności.



Martyce OLED
• VA i IPS. Obie technologie oferują podobne możliwości, jeśli 

idzie o odwzorowanie barw, ostrość czy równomierność 
podświetlenia

• Różnica dotyczy kontrastu i kątów widzenia. Obraz na 
telewizorze z panelem IPS wygląda niemal identycznie 
niezależnie od kąta (widać tylko spadek jasności), podczas 
gdy w przypadku VA widać wyraźne blaknięcie barw

• VA ma przewagę, gdy idzie o kontrast, który ma szczególne 
znaczenie w ciemnych pomieszczeniach. Im wyższy 
kontrast, tym lepsza czerń i wyraźniejsze detale w ciemnych 
scenach

• Matryce VA bez problemu osiągają wartości powyżej 
3000:1, podczas gdy dla IPS wartość ta wynosi około 1000:1

CHIP.PL



https://hdtvpolska.com/lg-oled-65b6j-test-mlodszy-brat-oleda-e6/



QLED?

• Telewizory QLED to tylko telewizory LED, które 
wykorzystują kropki kwantowe w celu 
zwiększenia wydajności w kluczowych obszarach 
jakości obrazu. 

• Samsung na przykład twierdzi, że telewizory QLED 
oferują poziomy jasności, które spełniają i 
przewyższają konkurencyjną technologię 
telewizyjną, oferują lepsze poziomy czerni niż 
inne telewizory LED i mogą reprodukować więcej 
kolorów niż telewizory LED bez kropek 
kwantowych.



Kropki kwantowe
• Nanokryształy, czyli mikroskopijne cząsteczki.
• Ich średnica jest kilkadziesiąt tysięcy razy mniejsza od 

grubości ludzkiego włosa. 
• Kropki kwantowe umieszcza się pomiędzy diodami LED 

podświetlenia telewizora a filtrami kolorów. 
• Niebieskie światło z diod LED pada na kropki kwantowe, a 

one przepuszczają część światła w niezmienionej postaci, a 
część konwertują na inną długość fal.

• Kropki kwantowe zapewniają bardziej nasycone, czystsze i 
bardziej precyzyjne barwy, pozwalając na osiągnięcie 
niemal 100% pokrycia stosowanej w przemyśle filmowym 
przestrzeni barw DCI-P3.

PC WORLD | LIPIEC | 2016 



OLED vs LCD

http://www.spidersweb.pl/2017/06/oled-czy-
qled-jaki-telewizor-kupic.html



• Podczas wyświetlania QLED vs OLED pod względem 
jakości obrazu, OLED jest lepszy

• QLED stanowi znaczący postęp w stosunku do starych 
telewizorów LED. 

• OLED jest lżejszy, cieńszy, zużywa mniej energii, 
oferuje najlepszy kąt widzenia i, choć wciąż trochę 
droższy, znacznie obniżył cenę.



Podświetlenie

• Wyświetlacze OLED 
charakteryzują się bardzo 
jednorodnym 
podświetleniem (na 
górze), 

• w przypadku 
podświetlenia 
krawędziowego
lub bezpośredniego 
diodami LED często 
pojawiają się obszary 
ciemniejsze lub 
prześwietlone. 

Chip.pl



Plazma  vs LCD
Parametr Plazma LCD

Smużenie nie tak

Kąt 180 145-175

Plamka 0,88-1,08 0,37-0,51

Prąd 200-450 W 80-150 W

Cena 6-20 2,5-10

Jasność > <

Kontrast > <

Czerń/biel > / < < / >



200 Hz, 

Za: Chip VII 09



Obraz 3D

• Podstawowym sposobem na wyświetlanie 
trójwymiarowego obrazu jest dostarczenie do każdego 
oka widza osobnych lekko przesuniętych względem 
siebie klatek obrazu. 

• Następnie nasz mózg łączy w jedną całość to, co 
zobaczą oczy nadając obrazowi głębię. Z tego względu 
ekrany 3D zawsze wyświetlają dwie wersje każdej klatki: 
albo szybko przełączając się między jedną a drugą 
(metoda migawkowa), albo nakładając obrazy na siebie 
(za pomocą filtrów polaryzacyjnych). Aby oddzielić od 
siebie obrazy i przekazać każdy z nich do 
odpowiedniego oka, niezbędne są specjalne okulary.



3D – okulary

• Aktywne/migawkowe - ich szkła to faktycznie małe ekrany LCD, 
które na przemian przyciemniają lewe i prawe oko. Przyciemnianie 
odbywa się na rozkaz z telewizora, wysyłany za pośrednictwem 
promieni podczerwonych/bluetootha.

• Koszt: 500 złotych. Bateria. Ciężkie i niewygodne dla osób, które 
noszą inne.

• Bierne - za pomocą różnych filtrów polaryzacyjnych kierują inny 
obraz do każdego oka, tworząc złudzenie głębokości.



3D, minimum 120 Hz, po 60 Hz dla oka

www.pcworld.pl



E-czytniki



E-czytniki – ekran E – Ink*
Czytanie tekstu na typowym ekranie jest

nieprzyjemne i szybko męczy oczy, a w dłuższej 
perspektywie może spowodować wady wzroku. 

Przyczyną jest to, że typowy ekran emituje światło. 
Dobry czytnik e-booków ma ekran 

niepodświetlony czyli neutralny dla naszego 
wzroku, tak jak kartka papieru. Dlatego też nazywa 

się go elektronicznym papierem.

*Więcej w „8 media…” od 41



Digital Paper tablet 

• Letter size – full page view, no scrolling or 
zooming

• Reads like paper – no glare, use indoors or 
outside

• Annotate, highlight, erase – enable active 
reading

• Take handwritten notes – organize your 
thoughts and ideas

• Always on – quick access to documents 
and notes

• Long battery life – lasts about three weeks
• Thin, lightweight – similar to about 30 

pieces of paper
• Durable and unbreakable – take it 

anywhere
• Secure – keep documents digital
• Wireless enabled – access documents and 

notes anywhere
• Customizable – optimize for use with 

existing applications

https://www.businesswire.com/news/home/20200825005634/en/Ink-Avalue-
Announce-Digital-Paper-Tablet-Customizable



ekran E-Ink• Widoczne w słońcu i w cieniu, jak 
papier pod każdym kątem;

• Potrzebuje energię tylko przy zmianie 
obrazu ;

• E-papier składa się z milionów małych 
kapsułek o średnicy zbliżonej do 
ludzkiego włosa;

• Pigmenty dodatnie i ujemne odbijają 
światło;

• Ekran: 5 – 10 cali;
• Najlepszy ekran E-Ink: Pearl –

występuje m.in. w czytnikach Sony i 
Kindle

• Najlepszy czytnik: Amazon Kindle, 
cena: 300 – 900 zł.

• Nowość: E-Ink kolor Pocketbook Color

https://www.euro.com.pl/czytniki-ebookow/pocketbook-czytnik-pb-color-moon-silver.bhtml?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxM8OaXTqxxsLYbvNk3EsxNGSKLijyG5U19oplmv5TKbARQtBX1y-LcaAri6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


styczeń 2012 I www.pcworld.pl



Zalety e-papieru

• Brak światła męczącego oczy. 
• Tekst jest czytelny pod każdym kątem i 

charakteryzuje się doskonałą widocznością
w świetle słonecznym. 

• Małe zużycie energii.
• Triton Color – kolorowy e-ink.
• W pamięci czytnika można przechowywać 

tysiące tytułów.



Wady e-papieru

• Konieczność zewnętrznego oświetlenia 
czytnika (ekran nie świeci).

• Słabszy niż w wypadku zwykłego papieru
kontrast.

• Długi czas zmiany strony, sięgający nawet
1,5 sekundy (dyskwalifikuje to czytnik
e-booków jako odtwarzacz filmów oraz
urządzenie do przeglądania stron 
internetowych).



1 – Kindle, 2 – papier, 3 – iPad

CHIPPL WRZESIEŃ 2012



CHIPPL WRZESIEŃ 2012



CHIPPL WRZESIEŃ 2012



Najpopularniejsze formaty: 
ePub (electronic publication) i Mobi

• Możliwa konwersja tych formatów – Calibre.
• Kłopotliwa konwersja PDF na ePub i Mobi – OCR
• Samodzielne tworzenie książki - edytorem ePuba: 

Sigil. 
• Następca formatów: Kindle Format 8.
• Odstępowanie od DRMa (poza Amazonem).



Monitor z epapierem
Monitor Paperlike od Dasung 

• Można 
wykorzystać do 
pracy nad 
dokumentami. 

• 13-cali, panel o 
rozdzielczości 
1600 na 1200 
pikseli.





Tuner DVB-T 

• Ważne, aby wbudowany tuner DVB-T obsługiwał sygnał 
wideo kodowany w MPEG4 (H264/AVC). Nie stary 
MPEG-2!

• Obsługa kodeków audio MPEG-2
Warstwa II (Dolby Digital) i E-AC-3
(Dolby Digital Plus),

• Także tuner DVB-T zintegrowany z DVB-C, czyli cyfrowy 
tuner telewizji kablowej. 



Minimalne wymagania dla tunera
DVB-T

• Dla sygnału wizji: obsługa formatu SDTV i HDTV
kodowanych w systemie MPEG-4 część 10 (H.264/AVC);

• Dla sygnału fonii: obsługa formatów od mono, poprzez 
stereo i dwa dźwięki aż do dźwięku
dookólnego 5.1, kodowanych w systemie MPEG-2 
Warstwa II i E-AC-3 (Dolby Digital Plus).



Monitory jutro i pojutrze 

LEP - Light Emitting Polymers
Każda płaszczyzna ekranem

Monitory 3D



Dell P2418HT – dotykowy monitor 
z wyższej półki (2017)



Monitor – trzy cechy
• Panel IPS;
• Matowa matryca;
• Regulacja wysokości;
• Też:

– Głośniki
– Hub USB
– Pivot
– Tanie: 21/22 cale
– Dobre 24 cale Full HD (1920x1200)
– B. dobre: 27-29 cali, 2560x1440

• Technologia ASUS Flicker-Free zmniejsza migotanie ekranu



Dobre wartości parametrów monitora LCD
• Przekątna: 24 cale
• Rozdzielczość: 1920 x 1080
• Rozmiar piksela < 0,2 mm
• Jasność > 500-800 cd/m2

• Kontrast ok.  500 - 800
• Złącza cyfrowe (DVI, HDMI) i analogowe (D-Sub), 

Display port i ich liczba
• Kąt widzenia > 170 stopni
• Czas reakcji:  ok. 5 ms
• Możliwość pochylania i obrotu ekranu o 900 – pivot, 
• Wbudowane głośniki
• Koncentrator USB: 2 – 4 porty
• Tuner TV



iiyama
G2530HSU LG 29UM58-P AOC U2879VF

Rozmiar 24,5” 29” 28”

Proporcje 16:9 21:9 16:9

Rozdzielczość 1920x1080 2560x1080 3840x2160

Odświeżanie 75 Hz 60 Hz 60 Hz

Cena 700 zł 900 zł 1400 zł



Cechy  21:9

• Możliwość podzielenia ekranu na dwie części, na których 
można wyświetlać obraz z dwóch różnych źródeł, np. 
laptopa i komputera, dzięki zastosowaniu technologii 
PbP (Picture by Picture).

• Do pracy w rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli 
wymagane jest użycie specjalnego kabla DVI Dual Link, 
interfejsu DisplayPort lub HDMI 1.4. 



Proporcje 16:9 vs 21:9



HolzKontor



Parametry TV
• Technologia
• Przekątna ekranu 

(cale)
Rozdzielczość 
(piksele)
Rodzaj podświetlenia

• Strefowe wygaszanie
Filtr ekranowy

• 3D
• Wymiary (mm)
• Waga (kg)

• Odwzorowanie kolorów
• Czerń i kontrast
• Odwzorowanie ruchu
• Jednorodność obrazu
• Skala szarości
• Gamma
• Deinterlacer
• Degradacja obrazu pod kątem
• Płynność przejść tonalnych
• Złącza
• Pi lot (maks. 10 pkt)



Inne miary jakości TV
• Clouding - mniej lub bardziej jasne plamy 

widoczne w trakcie wyświetlania ciemnych 
obrazów na ekranie telewizora LCD. 

• Odwzorowanie ruchu – smużenie. Telewizor HD
ready o niższej rozdzielczości statycznej - ma 
wyższą rozdzielczość dynamiczną (ostrość 
obrazu w scenach ruchomych) niż telewizory full
HD o wyższej rozdzielczości statycznej. 

• Parametr pokrycia przestrzeni barw: Pokrycie 
Adobe RGB



Samsung 
UE55MU6172 LG OLED55B7V Sony 

KD65XE9305BAEP

Rozmiar 55” 55” 65”

Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Technologia LED OLED LED

Złącza 3xHDMI; 2xUSB 4xHDMI; 
3xUSB 4xHDMI; 2xUSB

HDR Tak Tak Tak

System operacyjny Tizen webOS Android TV

Cena 2500 zł 7000 zł 9200 zł



LIPIEC 2015 CHIP.PL



Paleta barw TV

• Przeciętnie 33,5% przestrzeni kolorów 
widzianych przez ludzkie oko

• Bardziej zaawansowane telewizory z tzw. 
szeroką paletą barw oferują pokrycie od około 
40% do nawet 60% przestrzeni barw widzianej 
przez człowieka



HDR „High Dynamic Range” 

• „szeroki zakres dynamiki”;
• Obraz o szerokiej dynamice cechuje duża 

rozpiętość pomiędzy ciemnymi (czernią) a 
jasnymi tonami (bielą) i odpowiednio precyzyjne 
zestopniowanie wszystkich pośrednich tonów; 

• Niemal 100 razy większa jasność;
• Obraz o niskiej dynamice ma bardziej zgrubną 

gradację, a jego maksymalna jasność jest dużo 
niższa.

PC WORLD | LIPIEC | 2016 



LCD – różne obrazy

• Produkt firmy Sharp umożliwia 
jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów 
na jednym monitorze – oba obrazy 
widoczne są patrząc pod innym kątem

• W zasadzie brak pomysłu na 
wykorzystanie



Monitory - rodzaje matryc LCD 1/2

• Matryce aktywne zbudowane są z tranzystorów 
cienkowarstwowych (ang. thin film transistor, TFT), 

• TN (Twisted Nematic). Krótki czas reakcji (2 ms). Obraz 
o wysokim kontraście i nadają się do gier. Do 
zastosowań profesjonalnych, gdzie konieczne są: dobre 
odzwierciedlenie barw, równomierność podświetlenia, 
szerokie kąty widzenia – nieprzydatne.



Rodzaje matryc LCD 2/2

• Matryce IPS (ang. In Piane Switching) duże kąty 
widzenia, wolniejsze od TN. 

• Matryce MVA / PVA. Panele tego typu mają bardzo 
szerokie kąty widzenia (minimum 170 stopni w obu 
płaszczyznach, wolniejsze od TN.



Dźwięk wprost z ekranu

• Modele z serii A1 to także pierwsze na świecie 
telewizory z dużym ekranem emitujące dźwięk 
wprost z ekranu. 

• Jest to możliwe dzięki nowej technologii Sony 
Acoustic Surface, której twórcy wykorzystali 
ważną zaletę paneli OLED: brak systemu 
podświetlenia. Taka konstrukcja pozwala na 
idealne połączenie obrazu z dźwiękiem.



Smart TV 



Komputer w telewizorze
• Procesor multimedialny Intel 

CE 3100
• Nazwy: AppliCast, Net TV, 

Internet@TV
• Standard nawigacji CE-

HTML
• Acer GN245HQ – z 

przeglądarką stron

Minh Uong/The New York Times



Smart TV

• To sprzęt łączący funkcje typowych odbiorników i 
smartfonów. Dzięki stałemu dostępowi do internetu, 
możliwościom instalowania aplikacji oraz zintegrowanym 
z nimi usługom VOD nowoczesny telewizor stał się 
pierwszym prawdziwym centrum domowej rozrywki. 

• Do korzystania z możliwości Smart TV nie jest potrzebna 
telewizja kablowa. Internet > 6 Mb, klawiatura QWERTY



Niektóre funkcje
• Dostęp do internetu, łączność bezprzewodowa;
• Obsługa DLNA oraz możliwość wyświetlania obrazu 3D;
• Sterowanie głosem, gestem oraz rozpoznawanie twarzy; 
• Zainstalowany fabrycznie komunikator Skype;
• Smartfony mogą na wiele sposobów współpracować ze 

Smart TV. Za pomocą technologii DLNA można 
przesyłać materiały multimedialne na ekran odbiornika. 
Dzięki odpowiedniej aplikacji smartfon może też pełnić 
funkcję wygodnego pilota.

• Uczy się preferencji, a potem na ich podstawie 
samodzielnie nagrywa filmy; seriale i programy; które 
uzna za odpowiadające naszym upodobaniom. 
TOSHIBA 55L7453DG



Inne funkcje
• Automatyczna aktualizacja oprogramowania;
• Rozpoznawanie użytkownika;
• Samsung - smart TV, Analyzer służący do zbierania, informacji 

np., ile razy uruchomiono daną aplikację, która z nich jest 
najbardziej popularna lub też jak często podłączano do sieci 
telewizory;

• T-commerce, czyli dokonywanie zakupów za pośrednictwem 
telewizora;

• Kamery wbudowane w inteligentne telewizory Samsunga są w 
stanie rozpoznać aż 40 punktów twarzy, wystarczy do 
poprawnej identyfikacji i jednocześnie spełnia wymogi 
obecnego prawa bankowego.



Systemy operacyjne

• Na rynku popularne są cztery systemy: Android TV, webOS i 
Tizen. 

• Zaletą Androida (stosowanego m.in. przez Philipsa i Sony) jest 
dostępność ogromnej liczby aplikacji w sklepie Play i 
podobieństwo interfejsu do tego znanego z telefonów.

• Instalowany w telewizorach LG webOS to wygodny i prosty w 
obsłudze system. Jego zaletą okazuje się szybkość działania, ale 
wadą może być niewielka liczba aplikacji dostępnych w sklepie 

• Tizen stosowany jest w telewizorach Samsunga. Intuicyjny, 
wydajny i łatwy w obsłudze, podobnie jak webOS u LG

LUTY 2017 CHIP.PL



DLNA 
Digital Living Network Alliance

• Standard ułatwiający wymianę 
multimedialnych zasobów informacyjnych  za 

pośrednictwem domowej sieci.



Standard DLNA
• Digital Living Network Alliance.
• Jednolite środowisko do współdzielenia cyfrowych 

mediów i dotyczy właściwie wszystkich systemów 
operacyjnych. 

• W praktyce oznacza to, że telewizor może łączyć się z 
każdym urządzeniem obsługującym DLNA: komputerem, 
telefonem komórkowym czy sprzętem audio i odtwarzać 
pobierane z nich pliki: filmy, zdjęcia, muzykę. 

• Aktualnie DLNA ma dwie odmiany: przewodowa i 
bezprzewodowa.



DLNA

PCWorld 01/11



KOMPUTER
jako serwer TV

• Komputer wyposażony w dekoder DVB-T, można 
przekształcić w serwer nadający program TV.

• Niezbędny jest program Media Portal, który pobierzemy 
ze strony www.team-mediaportal.com



Ograniczenia

• DLNA narzuca producentom tylko trzy formaty - JPG 
(fotografie), LPCM (muzyka) i MPEG 2 (filmy). 

• Inny format pliku można uruchomić  z pendrive'a, nie za 
pośrednictwem DLNA.



Przyszłość TV
• Monitory Wi-Fi, Sony, Panasonic, LG, JVC, Samsung…
• Odległość 10-20 m;
• Standard DVB-T – naziemny i DVB-C – kablowy (kodowanie MPEG4);
• Pilot dwukierunkowy TV Couple

– Dwa telewizory w zestawie - standardowy, podświetlany 
diodami LED duży ekran LCD oraz drugi 7-calowy, pełniący 
funkcję pilota komunikującego się z ekranem
głównym za pośrednictwem sieci Wi-Fi. 



Dobry odbiornik TV
dodatkowe funkcje

• Łączność z Internetem (Panasonic – pełna przeglądarka), kłopoty z Jawą i 
ActiveXem ;

• Przeglądanie stron WWW ;
• Obsługa dysków USB i kart ;
• Możliwość wyświetlania obrazu trójwymiarowego (3D);
• Ethernet, Wi-Fi;
• Im więcej HDMI tym lepiej;
• Sterowanie gestami i mową;
• Współpraca z komórką.



Transmitery
TV, rzutnik – telefon, komputer

• Projektor bez kabli -
przesyła filmy, zdjęcia, 
strony interentowe ze 
smarftona, tabletu, 
komputera do 
telwizora.

Renkforce renkCast 
HDMI,

Platinet TV MiraCast Dongle Airplay
Kod producenta: [PASMD]



Kierunek – systemy operacyjne TV

WWW.PCWORLD.PL MAJ 2015



Odtwarzacz multimedialny –
funkcje/dane techniczne 1/2

• Złącze HDMI (vl.3a) z sygnałem do 1080p (1920x1080 
60Hz);

• Wybudowany podwójny tuner DVB-T, pozwalający na 
równoległe nagrywanie dwóch kanałów, lub nagrywanie 
innego kanału niż oglądany;

• Cyfrowe koaksjalne oraz optyczne wyjścia audio;
• Złącze sieci Ethernet (RJ45, 100MBit), adapter WiFi,

http://www.hyundaimbox.pl/mBox_R3250S.html



Odtwarzacz multimedialny –
funkcje/dane techniczne 2/2

• Dostęp do internetowych serwisów wideo, ze zdjęciami 
(Picasa, Flickr), Yahoo Weather (pogoda), kanałów 
informacyjnych RSS. Możliwość doinstalowania 
własnych polskich serwisów internetowych;

• Opcja odtwarzania internetowych stacji radiowych (PLS);
• Wbudowany klient BitTorrent;
• 3 złącza host USB 2.0 (jedno od frontu) do podłączania 

zewnętrznych pamięci i dysków USB oraz karty WiFi;
• Czytnik kart pamięci S D/S DH C/M MC/MS;
• Opcja montażu dwóch dysków wewnętrznych (szuflada).



Lista minimum technologii 
otwartej przeglądarki TV

• HTTP, HTTPS, ftp;
• Kaskadowe arkusze stylów (CSS),
• GIF. JPEG, PNG;
• SVG, HTML, XML i XHTML, JavaScript (w tym DHTML),
• Ciasteczka, obiektowy model dokumentu (DOM), Adobe Flash i aplety Java.



Ciekawe funkcje
• Ambilight – system doświetlania tła za telewizorem 

opracowany, przez Philipsa. Ambilight dynamicznie 
zmienia barwy oraz intensywność oświetlenia w 
zależności od rodzaju obrazu.

• AVL - funkcja wyrównująca poziom głośności. Działa nie 
tylko przy przełączaniu kanałów, ale także pozwala np. 
na uniknięcie konieczności ściszania telewizora w 
momencie pojawienia się reklam, zwykle głośniej 
nadawanych od reszty programu.



Oglądanie

• Odległość od ekranu > 5 razy szerokość ekranu.

Chip, III. 2013



Adapter smart TV

• Dostosowuje TV do pełnienia funkcji smart.
• Pozwala rozszerzyć funkcje telewizora o pełny dostęp do zasobów 

internetowych, gier oraz aplikacji multimedialnych.
• Cabletech Smart TV Android Dongle URZ0193.

– Szybki dostęp do internetu przez Wi-Fi, 

– Android 4.0 Ice Cream Sandwich i Google

http://www.cabletech.pl/pl/11145-cabletech-smart-tv-android-dongle---
przystawka-do-telewizora-z-systemem-android-4-0



CHIP.PL GRUDZIEŃ 2012



http://nt.interia.pl/audio-wideo/news-measy-u1a-smart-tv-za-199-zl,nId,943250



TIZZBIRD STICK N1

CHIRPL CZERWIEC 2013



Interfejs MHL 
(Mobile High-Definition Link) 

• Standard łączący w sobie cechy złącza microUSB i 
HDMI, umożliwia przesyłanie zarówno dźwięku jak i 
obrazu w jakości HDTV do 1080p. 

• Podłączając smartfon oparty na systemie Android i 
obsługujący standard MHL do monitora wyposażonego 
w ten interfejs, użytkownik może bezpośrednio 
wyświetlać treści z telefonu na znacznie większym 
ekranie + stereo + ładowanie.  



MHL (Mobile High-Definition Link)

• Przy pomocy kabla podłączyć smartfon oraz inne 
przenośne urządzenia elektroniczne do telewizorów i 
monitorów wysokiej rozdzielczości. 

• Przesłanie obrazu i dźwięku.



Elastyczne ekrany

• Ekran, który można zwinąć w rolkę i np. schować do 
kieszeni, 

• Samsung - technologia wytwarzania elastycznych 
ekranów AMOLED - Youm. 



Chińskie tworzywo (na ekran) 
samonaprawialne

Chip II. 2013



Tuner DVB-T, 
Złącza – telewizja cyfrowa

• Tuner –odbiornik sygnału cyfrowego + możliwe USB (odtwarza filmy), 
dysk, gniazda kart pamięci + złącza: 

– SCART – eurozłącze, pośredniczy w przekazaniu sygnału analogowego

– CVBS – sygnał analogowy obrazu (cinch)

– HDMI – cyfrowy obraz i dźwięk

• Konwertery MPEG4 na MPEG2



Lista funkcji TV

Chip III.2011



ZDROWIE



Chip VIII.2015



Wpływ e-podręczników na rozwój 
psychosomatyczny uczniów

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1952:wpyw-
e-podrcznikw-na-rozwj-psychosomatyczny-uczniw&id=158:e-podrczniki-materiay-do-pobrania&Itemid=1776



Wpływ e-podręczników na rozwój 
psychosomatyczny uczniów 

• …doświadczenia i wyniki badań wskazują na celowość rozważenia, 
poza korzyściami, ryzyka utraty zdrowia przez uczniów. Powinno 
ono być ściśle określone – na wzór ulotek dołączanych do lekarstw. 
Dotyczy to kwestii wpływu komputerowego przekazu informacji na 
wzrok, postawę, koncentrację, kreatywność i inne zagrożenia 
zdrowotne młodych ludzi z jednoczesnym podaniem potencjalnych 
korzyści stosowania e-podręcznika. Świadoma zgoda nauczycieli i 
rodziców na podjęcie takiego ryzyka (podanego ilościowo) powinna 
stanowić warunek do kontynuacji eksperymentu z e-książką. W tym 
kontekście należy pamiętać o tym, że dotychczas technologia nie 
kreuje żadnych różnic wynikających z ponoszonych na nią inwestycji 
mających na celu doskonalenie skuteczności edukacji. 

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1952:wpyw-
e-podrcznikw-na-rozwj-psychosomatyczny-uczniw&id=158:e-podrczniki-materiay-do-pobrania&Itemid=1776



Zdrowie oczu 

Siedzenie przed komputerem przez cały dzień 
zwiększa ryzyko wystąpienia syndromu widzenia 
komputerowego (ang. ComputerVisionSyndrome – CVS)

http://www.asus.com/Microsite/2015/display/eye_care_technology/pl/



Jak światło niebieskie uszkadza oczy?

• Rogówka, która znajduje się z przodu oka chroni 
tęczówkę, źrenicę i przednią komorę. Światło 
przenika rogówkę i źrenicę, zanim soczewka skupi 
je na siatkówce.

• Wysokoenergetyczne światło niebiesko-fioletowe 
w wąskim zakresie 415-455nm jest szczególnie 
niebezpieczne dla oczu, a zwłaszcza soczewki i 
siatkówki. Niebieskie pasmo z widma światła 
niesie więcej energii i może przejść przez oko, 
wywołując krótkowzroczność i degenerację 
plamki żółtej.

http://www.asus.com/Microsite/2015/display/eye_care_technology/pl/



http://www.asus.com/Microsite/2015/display/eye_care_technology/pl/



Narzędzia programowe redukujące 
fiolet

• Twilight : Android/iOS - darmowe/wersja pro 4-5 $
Link : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.urbandroid.lux

• f.lux - Windows/Mac/Android/iOS - darmowe
Link: https://justgetflux.com/

• Redshift - Linux - darmowe
• Link: http://jonls.dk/redshift/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.lux
https://justgetflux.com/
http://jonls.dk/redshift/


WWW.PCWORLD.pl STYCZEŃ 2015



WWW.PCWORLD.pl STYCZEŃ 2015



WWW.PCWORLD.pl STYCZEŃ 2015



Dwa monitory 

• Konieczna odpowiednia karta graficzna, która ma dwa wyjścia.
• Formy korzystania z pary monitorów, które wyświetlają:

– dwa niezależne obrazy,
– obraz wirtualny (tę formę nazywa się także syntezą dwóch 

ekranów) – jeden obraz podzielony jest na dwie, widoczne 
na obu monitorach, części obrazu.



Microdisplay units - LCD czy DLP?

• L.C.D. rear-projection 
• DLP - Digital light processing - D.L.P. D.L.P. lepsza jakość obrazu od 

ekonomiczniejszego LCD. 
• Philips opracował trzecią technologię „microdisplay technology” - liquid 

crystal on silicon, or LCoS,



DLP vs 3LCD
Obracający się filtr barwny

Wybór 3 barw z widma 
zwierciadłami dichroicznymi

Chip.pl STYCZEŃ 2014



Inne technologie

• Microprojection sets - ostrzejszy obraz, 
mniejsze gabaryty od CRT i HDTV.

• LED – zastosowanie diod LED – 52, 70 cali

December 24, 2003, Consumers Want Rear-Projection TV's, and Now, By IAN AUSTEN



Ekrany dotykowe

PCWorld 4/2011

Optyczne – mierzenie cienia palca
Akustyczne – wykorzystywanie fal akustycznych

• Oporowe – powierzchnia 
elastyczna (plastikowa), 
podatna na zarysowania

• Pojemnościowe – szklane, 
twarde – kruchy, podatny na 
rozbicie



PCWorld 4/2011



Okulary z AR

• Wyposażone w moduł łączności z Internetem, aparat, GPS i czujniki ruchu
• Wyświetlacz nałożony na okulary i interfejs obsługiwany gestami
• System operacyjny Android
• Nie będziemy musieli wyciągać smartfonu z kieszeni, by dowiedzieć się, 

gdzie jesteśmy, dokąd musimy iść, gdzie jest najbliższa restauracja i cóż to 
za zabytek przed nami



Okulary – część ubieralnego 
komputera

• Dane, mapy, wyświetlane na okularach.
• http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4&feature=youtu.be



Google Glass

“The device created a clinically meaningful visual field obstruction in the upper right 
quadrant,”

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/11/04/google-glass-may-have-a-blind-spot-
study-says/?emc=edit_th_20141105&nl=todaysheadlines&nlid=4706125&_r=0



Okulary Google’a

Olympus and Apple Join Google With Wearable Computing, NYT, July 5, 2012, By NICK BILTON

• Robi zdjęcia, rejestruje wideo,  wysyła 
zdjęcia, wskazuje drogę , przeszukuje sieć.

• Okulary  - internet via Wi-Fi lub
Bluetooth i komórkę.

• Prywatność. Okulary mogą rozpoznawać twarze obcych. 
• Można przeczytać informacje dotyczące oglądanych 

obiektów, sprawdzać na bieżąco pogodę, czytać 
wiadomości pocztowe.

• Poszczególne opcje wyświetlane na ekranie wybiera się 
za pomocą poleceń głosowych. 

February 20, 2013
Google Searches for Style
By CLAIRE CAIN MILLER



Chip, MAJ 2014



MEG 
4.0

• Okulary Olympusa MEG 4.0;
• Nie ograniczają widoczności, 30 gram;
• Bluetooth + smartfon.



Okulary Vuzix Smart Glasses

• Przez port HDMI łączą się z dowolnym urządzeniem 
mobilnym i wyświetlają dodatkowe informacje (np. na 
temat rozmówcy). 

• Szacowany koszt 350-600 USD. 



Augmented Reality - AR
• Połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego;
• Zbiór wszystkich technologii, których celem jest łączenie obrazu świata 

realnego z elementami wirtualnymi, wytworzonymi
przy użyciu komputera ;

• AR nie buduje przy tym wirtualnego świata, lecz uzupełnia świat rzeczywisty 
o dodatkowe elementy.



Augmented Reality
• Nakładane na głowę (HMD - Head Mounted Display) czy 

wyświetlacze przezroczyste (SeeThrough Display);
• Linia rekordu świata w pływaniu, linia rekordu skoczni;
• Przymierzalnia: 

http://tanio.pl/przymierzalnia/instruktaz.html



http://i.ytimg.com/vi/z3is3wekBvc/maxresdefault.jp
g



• Medycyna 

• Aplikacja - Tablet PC Supports Liver
Surgeons. Przed operacją lekarze 
wykonują tomografię komputerową 
np. wątroby pacjenta, dzięki czemu 
oprogramowanie może zlokalizować 
naczynia krwionośne tego organu. Te 
obrazy i informacje przenoszone są z 
kolei na iPada. Podczas operacji na 
jego ekranie wyświetlane jest zdjęcie 
wątroby wraz z siatką naczyń 
krwionośnych. Co istotne, lekarze 
zobaczą ten obraz nie tylko na zdjęciu, 
ale i na żywo, przy włączonej kamerze 
iPada.

http://www.digitalavmagazine.com/pt/2013/09/11/una-app-de-realidad-
aumentada-para-tablet-ayuda-a-los-cirujanos-en-las-operaciones-de-higado/



‘Diminished reality’
uszczuplona rzeczywistość 

• Program usuwający obiekty z wideo w czasie rzeczywistym.

http://www.kurzweilai.net/diminished-reality-
software-removes-objects-from-video-in-real-time



Aurasma firmy Autonomy
• Rozpoznawanie obrazu i wstawianie w jego miejsce 

pliku wideo -
http://video.nytimes.com/video/2011/04/07/technoloy
/100000000764096/augmentedreality.html?ref=tech
nology

• Gratisowa aplikacja 
na smartfony

http://video.nytimes.com/video/2011/04/07/technoloy/100000000764096/augmentedreality.html?ref=technology


Virtual Reality 
• Symulacja w formie komputerowej grafiki i systemu odtwarzania dzięki którym

symulowane środowisko ma stać się jak najbardziej realne;

• Interakcja użytkownika z wirtualnym środowiskiem;

• Imersja w postaci poczucia zanurzenia i mylnego złudzenia że wygenerowane
środowisko jest niczym prawdziwe, osiągane dzięki narzędziom VR;

• Sztuczność, która charakteryzuje obiekty w wirtualnym świecie i pomimo jej
występowania w technologii VR odbierana jest jako element rzeczywistości;

• Teleobecność rozumiana jako przenoszenie się w dowolne miejsce dzięki VR.

Jan Zimny Świat wirtualny a  świat realny, Katedra Pedagogiki Akademickiej, Stalowa Wola, 2013, s. 118.



Gogle VR

Oculus Rift HTC Vive PlayStation VR

Samsung Gear VR Google Daydream Razer OSVR



Virtual Reality - kłopoty

• Zbyt słaba moc urządzeń;
• Kosztowne;
• Wpływa na psychikę, na zdrowie użytkownika;
• Brak satysfakcjonujących aplikacji/zastosowań.

http://www.nytimes.com/2016/01/07/technology/on-display-at-ces-tech-ideas-in-their-awkward-
adolescence.html?login=email&emc=edit_th_20160107&nl=todaysheadlines&nlid=4706125&_r=0



VR = nowy narkotyk
• „Przed założeniem okularów zadbaj o wolną

przestrzeń do ich bezpiecznego użytkowania. Upewnij 
się, że w pobliżu nie ma innych osób, większych 
przedmiotów, schodów, balkonów, otwartych drzwi lub 
okien, mebli, otwartego ognia, wentylatorów 
sufitowych, lamp czy innych obiektów. Odsuń wszystko, 
o co mógłbyś się potknąć” - czytamy na jego stronie

• Immersja, czyli „zanurzenie się" w fotorealistyczną 
wirtualną rzeczywistość, rodzi ogromne zagrożenie 
uzależnieniem, a nawet może prowadzić do zmian 
osobowościowych



Project Jacquard (Google)

• Podobnie jak ekrany w telefonach komórkowych, 
tkaniny też rejestrują dotyk użytkownika i 
przekazują informację np. do komputera, 
smartfona lub tabletu. 

• Są one wykonane z przędzy przewodzących we 
wszystkich kolorach tęczy, która może wytrzymać 
proces produkcji odzieży, korzystając  z tych 
samych warsztatów, które są używane do 
tradycyjnych tkanin.

• Dotykając marynarkę Levi Straussa można 
wysyłać SMSy.



Projektory



Projektory

• Rozdzielczość – standardem jest: 800x600 do 1920x1080 pikseli, 
• jasność (decyduje o czytelności obrazu wobec stopnia zaciemnienia 

pomieszczenia) – 600 do 1600 lumenów,
• Kontrast – 1:1 500, a nawet 1:50 000,
• Hałas wytwarzany przez układ chłodzenia projektora,
• Bezprzewodowo.



Podstawowe parametry

• Gwarancja - projektor (36)
Gwarancja - lampa (500 –
3000 godzin)

• Obraz:
– Jasność
– Czystość obrazu
– Ostrość
– Naturalność
– Kontrast
– Geometria

• Cyfrowe złącze wideo DVI
• Gniazdo LAN
• Wi-Fi
• Short throw - obektyw dla 

małych odległości ekranu  –
rzutnik

• Szybkość schładzania 
projektora

• Głośność



LED w projektorach

• Mały pobór energii;
• Trwałość 20 000 – 30 000 godzin;
• Słaba jasność obrazu;
• Własna pamięć.



Miniaturowe projektory
• Do komórek i innych 

przenośnych urządzeń. 
Wkrótce zintegrowane z 
komórkami, kamerami 
wideo – piko-projektory. 

• Obraz na dowolnej 
płaszczyźnie, np. oparcie 
fotela sąsiada w tramwaju. 

• Light-emitting diody, laser 
lub kombinacja obu 
technologii.

• Obraz do 50 - 60 cali w 
ciemnym pomieszczeniu lub  
7 do 20 w  jasnym

Samsung MBP-100 micro projector



Pikoprojektor z Androidem PicoPix
3610

• Philips, Wi-Fi i DLNA, 105x105x31,5 mm, 284 
gramy, LED (30 000 godzin), kontrast 1000:1, 
100 lumenów,

• Pamięć 4 GB, 
• Akumulator  - 2 godziny
• działa w trybie 

rutera Wi-Fi.



Overmax
MULTIPIC 2.3

Casio XJ-
V100W LG PF1500G BenQ MH760

Rozdzielczość 800x480 1280x800 1920x1080 1920x1080

Jasność [lumeny] 1200 3000 1400 5000

Kontrast 800:1 20 000:1 150 000:1 3000:1

Hałas [dB] 25 30 34 33

Żywotność lampy 
w 

najwydajniejszym 
trybie [h]

35 000 20 000 30 000 2500

Złącza 1xHDMI; 
2xUSB

1xHDMI; 1xD-
Sub; 1xUSB

2xHDMI; 1xD-
Sub; 1xUSB

2xHDMI; 2xD-
Sub; 1xUSB

Cena 300 zł 3000 zł 3500 zł 5600 zł



Ritot
• Miniaturowy projektor, podobne funkcje do 

smartWatcha.



Personal 3D Viewer/WRAP 1200

• Nakładane na okulary lecznicze

• Pracuje z Androidem

• 16:9, 75 calowy ekran z 2 m



PC WORLD | LIPIEC | 2017



TV uzupełnienia



Tunery TV
• Np. ARIVA T750i
• Tuner DVB-T (zgodny ze specyfikacją MPEG4)
• Rozdzielczość full HD
• Proporcje: 4:3 lub 16:9
• nagrywarka TV z funkcją PVR
• obsługa Time Shift
• odtwarzacz plików multimedialnych
• Cena: 125 zł



Uniwersalny Pilot 
The Logitech® Harmony® Ultimate

• Ekran dotykowy
• Podświetlane przyciski
• Wielokrotne ładowanie
• Zgodność z 225 000 

urządzeń ponad 5000 
marek

• Obsługuje do 15 
urządzeń naraz



Domowe systemy media center 

• Łączą zalety środowiska komputerowego i urządzeń 
kina domowego

• Pozwalają przesyłać do telewizora i sprzętu hifi obraz 
przechowywany w plikach wideo, muzykę zapisaną 
na dysku twardym, audycje radiowe i telewizyjne z 
internetu

• Potrzebne jest jedynie odpowiednie 
oprogramowanie, które zapanuje nad biblioteką 
multimediów i da się sterować za pomocą pilota 
dołączonego do odbiornika TV



OPROGRAMOWANIE TYPU MEDIA CENTER    
PORÓWNANIE FUNKCJI 1/2

• Windows
• Linux
• BSD
• Mac OSX
• Solaris
• Biblioteka mediów
• Zdalne zarządzanie
• Udostępnianie 

strumieni
• Inteligentne listy 

odtwarzania

• Obsługa wielu tunerów
• EPG
• Harmonogram 

nagrywania
• Telegazeta
• Automatyczne wycinanie

reklam

PC World, IX.2012



TV na ekranach smartfonów i 
tabletów – 3 modele

• Zainstalowanie odpowiedniej aplikacji, która 
pozwoli oglądać wybrane kanały TV w postaci
przekazywanego strumienia danych przez Sieć. 

• Wyposażenie mobilnego urządzenia (ok. 200 
zł) w odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej, 
komunikujący się z naszym smartfonem za 
pośrednictwem WLAN. 

• Przekształcenie PC w serwer TV.





Drukarki



Drukarki
1. Igłowe
2. Laserowe
3. Atramentowe
• Atrament jeden z 

najdroższych płynów 
na świecie – 12zł/1 ml

4. Termiczne



• hałas
• liczba kopii
• koszt druku
• jakość druku (dpi)

4800/1200 lub 
2600/2400 

• ciągły papier
• szybkość pracy
• druk 

dwustronny/dupleks

• PictBridge (druk 
bezpośrednio z aparatu, 
flasha)

• USB do akcesorii
• Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, 

ethernet, druk zdalny, 
bez komputera

• Czytnik pamięci
• Bezprzewodowe 

serwery druku

Drukarki c.d.



Toner i bęben
• Toner startowy - od 700 (większość tanich modeli) do 8000 str. 

(Brother HL-5380DN). 
• Kasety o podwyższonej wydajności, co pozwala obniżyć koszty 

(Ricoh Aficio SP 4210N)  - toner o wydajności 15 000 str. W 
części modeli bęben światłoczuły i kaseta z tonerem są 
rozdzielone. 

• Toner trzeba dokupić po kilku lub kilkunastu tysiącach 
wydruków, żywotność bębna wynosi zwykle 25 000-30 000 
str., do 100 000 str. (Kyocer)

Chip XI.2011



Drukarki LEDowe

• W mechanizmach LED-owych w miejsce tzw. 
działa laserowego zastosowano matrycę diod 
LED, której zadaniem jest naświetlanie obrazu 
na bębnie pobierającym toner. Technologia 
pozwala budować szybkie i ekonomiczne 
urządzenia o zwartej konstrukcji.

PC WORLD lipiec 2015 



Drukarki kolorowe

• „Silver halide” – standard kolorowego druku na 
wodoodpornym papierze pokrytym specjalną emulsją 
zawierającą ziarenka RGB.

• Drukarki atramentowe.
• Termosublimacyjne (dye-sublimation), używane w 

„kioskach”.
• Drukarki żelowe – dobrej jakości wydruk niezależnie od 

jakości papieru. Jakość zdjęć kiepska.



Mobilna, termiczna PJ-663



Technologie druku atramentowego

• Technologia druku 4-kolorowa atramentowa: cyjan, magenta, 
żółty, czarny. 

• 5-atramentowa – wykorzystuje dwa czarne tusze – do zdjęć i 
do tekstów.

• 6-atramentowa: cyjan, magenta, żółty, jasny czarny, jasny 
cyjan, jasna magenta.  
Opcjonalny nabój czarny do druku tekstu w czerni. Koszt 
jakości – dwa razy więcej tuszu niż 4-kolorowa .

• Zamienniki tuszu: ActiveJet, UNi-1, www.uni-1.pl,
www.doktortusz.pl i Domicil (www.domicil.pl).



SKRÓTY DOTYCZĄCE FARB 
NATRYSKOWYCH

• CMYK – podstawowe kolory farb natryskowych: C – cyjan (ang. cyan); M – magenta
(ang. magenta); Y – żółty (ang. yellow); K – czarny (ang. key colour, black)

• CMYK+LcLm – podstawowe kolory farb natryskowych CMYK rozszerzone o dodatkowe 
kolory: Lc – jasny cyjan (ang. light cyan); Lm – jasna magenta (ang. light magenta)

• CMYK+OBG – podstawowe kolory farb natryskowych CMYK rozszerzone o dodatkowe 
kolory: O – pomarańczowy (ang. orange); B – niebieski (ang. blue); G – zielony (ang.
green)

• CMYK+OV – podstawowe kolory farb natryskowych CMYK rozszerzone o dodatkowe 
kolory: O – pomarańczowy (ang. orange); V – fi oletowy (ang. violet)

• CMYK+OVG – podstawowe kolory farb natryskowych CMYK rozszerzone o dodatkowe 
kolory: O – pomarańczowy (ang. orange); V – fi letowy (ang. violet); G – zielony (ang. 
green)

• CMYK+W – podstawowe kolory farb natryskowych CMYK rozszerzone o dodatkowy 
kolor: W – biały (ang. white)

• L – lakier
• UV – farba lub lakier utrwalane promieniowaniem UV
• UV-LED/LED UV – farba lub lakier utrwalane promieniowaniem UV emitowanym przez 

diody LED
Svitlana Khadzhynova, Stefan Jakucewicz, Katarzyna PiłczyńskaDrukowanie natryskowe, (ink-jet). WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ





Drukowanie natryskowe (ink-jet)



Zdjęcie kropel powstających z 
ciągłego strumienia farby

Źródło: Inkjetova tlac. Materiały konferencyjne, Pardubice 2008, s. 6.



Różne kształty kropel uzyskane przy drukowaniu natryskowym atramentem 
pigmentowanym wodnymi i NanoInkiem w Nanografi i: a) atrament wodny, 
papier niepowlekany, b) NanoInk, papier niepowlekany, c) atrament wodny, 

papier powlekany, d) NannnoInk, papier powlekany
Źródło: http://whattheythink.com/articles/79607-inkjet-drupa-2016-continuing-story-landa/

(dostęp z dnia 06.10.2016).



Etapy zwiększania rozdzielczości 
nadruku

Źródło: Ritchie M., Print Quality Requirements for Single-Pass Inkjet Printing – the Whole Pic-ture. Xaar, 4.01.2015,  
http://www.xaar.com/en/MediaDocuments/Print-quality-white-paper.pdf (dostęp z dnia 04.02.2016)



Atrament

• Wielofunkcyjne urządzenia atramentowe mają 
specjalne procedury wyłączania.

• Chodzi o to, żeby głowicę zaparkować
w miejscu, gdzie atramenty nie będą
wysychać. 

• Nagle odcinając zasilanie, zostawisz głowicę
z nieosłoniętymi dyszami, co może
spowodować ich trwałe zatkanie.

WWW.PCWORLD.PL MAJ 2013
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Drukarki termosublimacyjne

• Drukowanie z wykorzystaniem kolorowej 
taśmy (cyjan, magenda i żółć plus warstwa 
ochronna);

• Przeznaczenie – fotografie cyfrowe;
• > 1000 zł, rozdzielczość 300/400 dpi, 16 mln 

barw;
• Koszt odbitki 10x15: 0,6 – 6 zł.



Schemat cyfrowego druku termotransferowego
Źródło: Kipphan H., Handbuch der Printmedien. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2001, s. 733.



Drukarki sieciowe

• Rynek zdominowany przez  
Hewlett-Packard’a;

• Głównie drukarki laserowe;
• Duży zasobnik na papier i duży 

pojemnik na toner.



Drukarki przemysłowe

• Zazwyczaj laserowe – o wydajności ponad 500 
stron/minutę), w dużych formatach druku;

• Stosowane są do masowych wydruków np. 
rachunków telefonicznych, materiałów 
reklamowych;

• Często drukarki takie uzupełniane są 
urządzeniami do „kopertowania” – wkładania 
korespondencji do koperty, łącznie z jej 
zaklejeniem. 



Xerox CiPress
Źródło: Xerox CiPress 500 and 325 Single Engine Duplex Production Inkjet Systems,
http://www.myprintresource.com/product/10877523/xerox-corporation-xerox-cipress-500-
and-325-single-engine-duplex-production-inkjet-systems (dostęp z dnia 10.10.2016).



Xerox Brenva HD: 1 – podajniki 
arkuszy; 2 – sekcja drukująca;

3 – moduł suszenia IR; 4 – wykładak
Źródło: Xerox® BrenvaTM HD Production Inkjet Press,

https://www.xerox.com/digital-printing/latest/XBRBR-01U.pdf (dostęp z dnia 10.06.2017).



Drukarki poligraficzne

- Toshiba eStudio 2500;
- Brother DCP-145C;
- Brother DCP-585CW;
- Brother MFC-9840CDW;
- Wzornik kontroli kolorów (TC 9.1.8).



Drukarki metek/Label Printers

The Seiko SLP 410 

The Casio KL-60SR 



Podłoża drukowe



Struktura kosztów w systemie 
drukowania na 3 lata

Serwis
3%

Mat. 
Eksploat.

86%

Zakup
11%

Computerworld 2 września 2003 r

Cena sprzętu – 5-15% całych kosztów
www.pcworld.com/article/254899-2 Pcworld,  I.2013



Porównanie obrazu zrastrowanego z 
liniaturą 20 lpi, 60 lpi i 120 lpi

http://www.ukrprint.com/prepress/theory/intro1.php 

Liniatura zgodnie z norma ISO 12647-1: 2013 
oznacza się w jednostkach liczba linii x cm-1, ale 
zwyczajowo używa się również oznaczeń l/cm 
(linii na centymetr) lub lpi (linii na cal) 



Obniżanie kosztów druku
• Korzystaj z trybu oszczędnościowego (draft);
• Materiały eksploatacyjne o podwyższonej wydajności są droższe w 

zakupie, ale oferują niższy koszt wydruku jednej strony;
• Druk dwustronny;
• Drukując 50 stron miesięcznie, warto obliczyć całkowity koszt 

użytkowania urządzenia i kierować się przy jego wyborze kosztem 
wydruku pojedynczej strony, a nie ceną zakupu urządzenia;

• Wydruk wielu stron dokumentu na pojedynczej kartce papieru, 
warto z tego korzystać;

• Gdy kolor nie jest potrzebny, zawsze warto drukować w odcieniach 
szarości.

PC WORLD październik 2014
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Drukarki/urządzenia wielofunkcyjne
AIO

Drukarka
Fax
Skaner
Złącza
Ekran
Pojemność podajnika
Automatyczny podajnik ADF
Dwustronne kopiowanie RADF

Najlepsi: OKI, HP i Lexmark

OKI MC562dn



Aktualne funkcje drukarek

• Wi-Fi.
• Stałe zasilanie w tusz. ITS – Ink Tank System, 

wcześniej CISS. Atrament w butelkach.
• Ekran dotykowy.
• Druk dwustronny.
• Druk na płytach CD/DVD/BD.
• Wskaźnik liczby możliwych do wydruku stron 

do końca.



Xerox WorkCentre 3225 Lexmark CX417de Brother MFC-J2330DW

Typ Laserowa 
monochromatyczna Laserowa kolorowa Atramentowa

Rozdzielczość 
skanowania [dpi] 600 x 600 1200 x 600 2400 x 1200

Porty USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet

Łączność 
bezprzewodowa WiFi Brak WiFi

Inne Faks, automatyczny 
druk dwustronny

Faks, automatyczny 
druk dwustronny,
ekran dotykowy

Faks, automatyczny druk 
dwustronny, ekran 

dotykowy

Cena 770 zł 1350 zł 1000 zł



Cloud printing (drukowanie w chmurze) 

• Wykorzystanie adresu IP urządzenia drukującego, 
zarejestrowanym na zewnętrznym serwerze pracującym w 
chmurze

• Nowe modele drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - jako 
cloud ready, umożliwiają drukowanie bez pośrednictwa 
peceta, przez internet, także z urządzeń mobilnych

• Wydruk za pośrednictwem e-maila wysłanego do komputera, 
np. aplikacja Google Cloud Print

Pcworld,  I.2013



Wytwórnia papieru –
Epson PaperLab

• Przetworzenie makulatury/kartek papieru na 
czyste kartki ze 100 zadrukowanych – 80 czystych.

• Szybkość 720 A4/godz. Pierwsza kartka po 3 
minutach od włączenia 
maszyny

• Jednocześnie 
skuteczna 
niszczarka papieru



Stereolitografia – SL, SLA;
kształtowanie przyrostowe

"rapid prototyping”
addytywne wytwarzanie

• Patent Charles’a Hull’a z 1986 roku;
• Pokrewne, technologie: selektywne spiekanie laserowe 

(SLS), druk przestrzenny (3DP), Ink Jet Printing (IJP), 
FDM, LOM, LENS;

• Precyzja 2 µm (3D-Micromac AG).



Technologia SLS

• Technologia selektywnego spiekania laserowego (SLS).
• Energię lasera wykorzystuje się do dołączania następnych 

małych cząstek plastiku, metalu lub proszków ceramicznych do 
warstw poprzednich, umożliwiając w ten sposób tworzenie 
kształtu 3D. 

• Schemat postępowania jest prosty: nowe cząsteczki układa się 
od góry, a po skompletowaniu jednej warstwy precyzyjne 
serwomotory obniżają łoże, na którym spoczywa budowany 
obiekt, umożliwiając rozpoczęcie układania następnej warstwy 
proszku.



Modelowanie uplastycznionym 
tworzywem sztucznym 

(Fused Deposition Modelling, FDM i Focused 
Filament Fabrication FFF)

• Budulec w stanie ciekłym.
• Kolejne warstwy mają grubość ok. 0,1 mm.



Inne technologie druku 3D
• Technika polyjet - ruchoma głowica 

selektywnie nakłada kolejne warstwy
żywicy akrylowej i materiału podporowego, a 
następnie cała warstwa (0,014 mm) jest 
utwardzana promieniami UV. 

• LOM (Laminated Object Manufacturing). 
Polega ona na nakładaniu na siebie kolejnych 
warstw z wyciętego materiału, np. 
papier z naniesionym klejem czy folia PCV. 



Korzyści

• Zero odpadów podczas produkcji;
• Oszczędność czasu i energii;
• Brak problemów z transportem.



Profesjonalna drukarka 3D
produkt sfinansowany z Kickstartera (więcej – biznes)

• Tworzy ona plastikowe elementy precyzyjną metodą 
stereolitografii (SLA), drukując warstwy o grubości 25 
mikrometrów. W tym celu laser urządzenia utwardza płynną 
żywicę syntetyczną, naświetlając ją światłem o określonej 
długości fali.

• Wydrukowane obiekty
o maksymalnych 
wymiarach 
12,5x12,5x16 cm.

• Cena 3300$.



MakerBot – 3D domowa drukarka
Thing-O-Matic

• Oferta 1000 
gotowych 
obiektów do druku 
w domu.

• Możliwość 
projektowania 
własnych obiektów 
lub druku 
skanowanych w 
technice 3D.

1299 USD [2011]

Skaner 3D 50 USD



* Interface: Print through USB 
or print from SD card
* Size: 300 x 300 x 410 mm (12″ 
W x 12″ D x 16″ H)
* Build Area: 96 x 108 mm
* Build Height: 115 mm
* Generation 4 Electronics

http://store.makerbot.com/makerbot-thing-o-matic.html

Surowce: 50-100 USD

http://wiki.makerbot.com/thingomatic



CraftBot 2 MakerBot Replicator+ Ultimaker 3

Obszar roboczy 25 x 20 x 20 cm 29,5 x 19,5 x 16,5 cm 20 x 20 x 20 cm

Wykorzystywany
materiał

PLA, ABS PLA PLA, Nylon, PVA, ABS

Inne Wskaźnik 
temperatury, WiFi, 

USB, dotykowy
panel LCD

Bluetooth, kamera 
wideo, baza projektów 
online, automatyczne 
poziomowanie stołu 

roboczego

Kamera wideo, darmowe 
oprogramowanie open 
source, automatyczne 
poziomowanie stołu 

roboczego

Cena 6 000 zł 15 000 zł 16 000 zł



http://centrumdruku3d.pl/gaia-multitool-maxx-drukarka-3d-drukujaca-z-ceramiki-na-wysokosc-105-cm/

GAIA Multitool 
MAXX V2 –
drukarka 3D 
drukująca z 
ceramiki na 
wysokość 125 
cm!!! 

• Druk w 3D z ceramiki i tworzyw 
sztucznych
• Grawer laserowy oraz za pomocą 
diamentowego rysika
• Nóż do wycinania liter z folii i 
samoprzylepnych oraz różnych 
szablonów np. lakierniczych z grubej 
folii
• Frezarka CNC do grawerowania 
napisów i dowolnych 
kształtów, płaskorzeźb etc.
• Głowica pisząca do wykonywania 
rysunków
• Cena - 50 tys. zł



http://www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-6000-hd



„Personal fabricators”
osobiste fabryki

• Prace nad „drukarką” przestrzenną tworzącą 
obiekty z atomów (Centre of Bits and Atoms –
w MIT)

• Wymyślone obiekty natychmiast dostępne, via 
Internet, na całym świecie

How to make (almost) anythink, The Economist, June 11th 2005.



Polaroid 3D Pen – długopis do 
ręcznego druku 3D



Duże produkty

Enrico Dini wydrukował 
pawilon wysoki na dwa 
metry przeznaczony do 
umieszczenia w 
przestrzeni publicznej
w miejscowości 
Pontedera, w Toskanii. 
W technologii Diniego 
zwanej D-Shape

http://press.d-shape.com/index.php?flag=2.1&id=85



Blade – pierwszy supersamochód
wydrukowany na drukarce 3D



Blade 

• Dzięki drukarkom 3D możliwe jest radykalne 
zmniejszenie wykorzystania zasobów (koszt 
produkcji to zaledwie 1/50 kosztów budowy 
pojazdów w tradycyjny sposób) oraz 
zanieczyszczeń generowanych w procesie 
produkcji. 

• Prototyp z aluminium i włókien węglowych, 
(670 kg!). Podwozie Bladea jest o 90 proc. lżejsze 
od podwozia tradycyjnego auta. 

• Silnik o mocy 700 KM, zasilanym benzyną lub 
gazem, 1 00 km/h w 2 sekundy.

WRZESIEŃ 2015 CHIP.PL



Karabin z plastikową dolną częścią łoża, 
która została stworzona przy użyciu 

drukarki 3D + kilka drobnych elementów 
stalowych

http://www.nytimes.com/2013/01/30/science/surprising-tools-of-modern-gunmaking-plastic-and-a-
3-d-printer.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130130&_r=0



Z wydrukowanego egzemplarza eksperci 
wystrzelili 50 magazynków, udowadniając 

jego wytrzymałość i dokładność 
strzelania.

http://di.com.pl/news/49072,0,Jest_pierwszy_metalowy_pistolet_z_d
rukarki_3D_To_juz_prawdziwa_bron_-_wideo.html#



Drukowane implanty i…

• “Rapid prototyping” maszyna tworząca 3D na podstawie 
danych z tomografu (CT) i magnetycznego rezonansu (MRI) 

• Wspomagający operację model 1:1 mózgu połączonych 
bliźniąt syjamskich

• Wkrótce „produkcja” zębów, kości i innych organów
• Organy wielkości komórek – dokładność druku 0,5 mikrona 

(milionowa metra)
• Kopie przedmiotów muzealnych
• Problem praw autorskich („Napsteryzacja”)

Press “print” for body parts; Jun 10th 2004; From The Economist print edition (3d)



Przykładowe produkty 
trójwymiarowego druku urządzeń 

i implantów 





“It costs $5,000 to $6,000 to print one of these legs, and it has features that aren’t even 
found in legs that cost $60,000 today,”



http://www.nytimes.com/2016/09/15/business/smallbusiness/your-next-pair-of-shoes-could-come-from-a-3-d-printer.html?emc=edit_th_20160915

Ordering is done online, where customers can 
download an app, take smartphone snapshots 
of their feet and create a 3-D model. Shoes, 
which cost $199, are made of recycled 
materials and are thickly padded for comfort.



SZTUCZNE ORGANY
Prosto z drukarki

• Opracowano wzór naczyń krwionośnych dla 
drukarki 3D, na podstawie którego powinni 
otrzymać wątrobę. Za szkielet posłużył cukier.

CHIPPL LISTOPAD 2012



Projekt body on a chip 
Wykorzystuje technologię biodrukowania do 

tworzenia miniwersji ludzkich organów,
które następnie służą do badania reakcji 

organizmu na leki.

WWW.PCWORLD.PL KWIECIEŃ 2014

http://WWW.PCWORLD.PL


Żel używany do drukowania

• Zawiera żywe komórki. 
• To, co wychodzi z drukarki, jest w 

rzeczywistości żywe. Możemy później 
wszczepić ten materiał pacjentowi, albo 
rozwijać go w inkubatorze do chwili, gdy 
będzie potrzebny

WWW.PCWORLD.PL KWIECIEŃ 2014

http://WWW.PCWORLD.PL


Serce jest  jednym z najłatwiejszych organów 
do stworzenia

• To tylko pompa z rurami, które trzeba do niej 
podłączyć. 

• Znacznie bardziej skomplikowanym organem 
są nerki. 

WWW.PCWORLD.PL KWIECIEŃ 2014

http://WWW.PCWORLD.PL


Ludzkie organy - Organovo

• Leczenie metodą zastępowania komórek starych i 
chorych komórkami młodymi lub regeneracja 
organizmu za pomocą terapii genowej

• Organovo używa drukarek 3D, nazywanych po 
prostu biodrukarkami, aby wytwarzać za ich 
pomocą ludzką tkankę do badań
medycznych i terapii regeneracyjnych

• Biodrukarki używają „bioatramentu" składającego 
się z żywych komórek do wytwarzania ludzkiej 
tkanki

WWW.PCWORLD.PL KWIECIEŃ 2014



transplantologia

• Drukowanie narządów wykorzystywanych
w transplantologii

• Sukcesem zakończył się eksperyment
polegający na wydrukowaniu trzech żywych 
struktur (ucho, mięsień i kość) i wszczepienie
ich do organizmów zwierząt

• Zostały one przyjęte i „uzbrojone” naczyniami 
krwionośnymi, chrząstką i w przypadku 
mięśnia nerwami

PC WORLD 1 MAJ 1 2016



Projektowanie
trójwymiarowych obiektów

• Tworzenie modeli w tablecie lub smartfonie: 
www.123dapp.com/design

• Wg. własnego szkicu i fotografii: 
www.123dapp.com/catch

http://www.123dapp.com/design


Artists Take Up Digital Tools

http://www.nytimes.com/2013/10/27/arts/artsspecial/artists-take-up-
digital-tools.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20131027



Drukowane przystawki

• Na „jadalnym papierze” nadruk 
różnych „smaków”.

• W planach druk przestrzenny, 
np. marchewki.

When the Sous-Chef Is an Inkjet, By DAVID 
BERNSTEIN, Published: February 3, 2005, NYT



Founded in 2013, XYZprinting is a global company with the goal of bringing 
affordable 3D printing to businesses as well as individual consumers. They had 
a ton of different models of printers on display at CES, but the one that got us 
all riled up was their Food Printer. Set to release later in 2015 at somewhere in 
the ballpark of $2000, the machine is capable of printing all sorts of food in all 
sorts of shapes.

http://uk.ign.com/articles/2015/01/10/the-4-
coolest-things-of-ces-2015?watch



Plotery
• Rysujące
• Tnące (wycinające)
• Grawerująco-frezujące



Podstawowe parametry plotera

• Rodzaj i rozmiar arkusza materiału, na którym tworzony jest 
rysunek. W ploterach płaskich (rzadko spotykanych) zazwyczaj 
są to powierzchnie do formatu A3 (w ploterach specjalnych 
boki arkusza mogą wynosić nawet kilka metrów), a w 
ploterach bębnowych, gdzie wykorzystana jest rolka papieru 
ciągłego – długość rysunku w zasadzie może być 
nieograniczona,

• Prędkość rysowania,
• Rozdzielczość rysowania (minimalna długość śladu 

pozostawiana przez pisak).





Plotery

•Maksymalna szerokość nadruku: 

•Spitfire 65'': 1643 mm 

•Spitfire 90'': 2250 mm 

Maksymalna szerokość medium: 3300 mm 
Maksymalna szerokość zadruku: 3300 mm 

Ploter tnący Mutoh SC-1300

Maks. szerokość 
mediów

1320 mm (rolka)
1420 mm (arkusz)

Maks. obszar 
roboczy 1200 mm x 50 m



Wertykalny 
robot-malarz

http://techcrunch.com/2014/08/15/the-vertwalker-is-a-
robot-that-draws-abstract-artwork/?ncid=rss



Audio



Słuchawki – parametry 

• Złącze minijack (3,5 mm)
• Procesor dźwięku USB – symulowany dźwięk 

przestrzenny
• Regulatory: głośność, wyciszanie, pause/play
• Zakres częstotliwości (Hz): 15 - 25 000
• Waga
• Transmisja

• Przewodowe
• Bezprzewodowe



Aktywne tłumienie szumów
Mikrofony zbierają informacje na temat dźwięków tła, dedykowane procesory 
obrabiają je, analizując w postaci fali dźwiękowej, a następnie generują falę o 

takiej samej długości i amplitudzie, ale przesuniętą w fazie. Dzięki temu obie fale 
– ta przychodząca z zewnątrz i ta wygenerowana przez elektronikę słuchawek -

wygaszają się nawzajem, pozostawiając po sobie jedynie idealną ciszę. 

• CHIP.PL LISTOPAD 2013
• https://www.edn.com/design/consumer/4422370/Active-noise-cancellation--Trends--concepts--and-technical-challenges
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