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Wybrane urządzenia cyfrowe



W dzisiejszych czasach urządzeniem 
cyfrowym jest nie tylko aparat czy 
drukarka, ale także urządzenia 
systemu automatyki domowej, a także 
takie, które możemy sterować 
smartfonem, jak na przykład niektóre 
modele pralek, czajników, domowych 
systemów audio, a także samochodów



Urządzenia cyfrowe w szkole



Drukarki
Powszechnie korzystamy z drukarek atramentowych i laserowych. Służą one do tworzenia 
czarno-białych lub kolorowych wydruków dokumentów, utworzonych np. w edytorze tekstu.


Coraz większą popularnością cieszą się drukarki 3D. Pozwalają one na 
wytwarzanie komputerowo zaprojektowanych obiektów przestrzennych.

Aby wydrukować model 3D, potrzebujemy: 
• trójwymiarowego modelu komputerowego (rozszerzenie stl lub g-code),

• programu do obróbki modelu (tzw. slicera),

• drukarki 3D, 

• materiału do druku.

Druk 3D



Budowa drukarki 3D



Tablice i monitory 
interaktywne
Tablica interaktywna współpracuje z 
komputerami projektorem multimedialnym. 
Na tablicy, za pomocą projektora, 
wyświetlany jest obraz z komputera. 
Korzystając z elektronicznego pióra, możemy 
na tablicy obsługiwać wszystkie funkcje 
komputera i uruchomionych aplikacji.


Monitor interaktywny, w odróżnieniu od 
tablicy, nie potrzebuje projektora, aby 
wyświetlać obraz.




Kamery do monitoringu

Coraz częściej we wszelkiego typu obiektach 
stosuje się monitoring wizyjny.


Najczęściej wykorzystywane są kamery IP, które 
działają w sieci komputerowej.


Kamery dzielimy na stałe i obrotowe (PT/PTZ).


Kamery mogą wykrywać ruch, czy działać w 
podczerwieni, co umożliwia obserwację w nocy.


Obraz z kamery, w zależności od modelu, jest 
zapisywany w chmurze lub na dysku 
rejestratora.




Urządzenia cyfrowe w domu



Płyta grzejna i okap 
kuchenny
Niektóre płyty grzejne wykorzystują dane 
(aktualna moc grzewcza każdego pola i jego 
temperatura), aby sterować okapem 
kuchennym (funkcja Hob2Hood). Sterowanie 
odbywa się przez sygnały z nadajnika 
podczerwieni (płyta) dostarczane do 
odbiornika (okap).




Domowy system audio
Sieciowe odtwarzacze audio 
Są to urządzenia, które łączą cechy 
tradycyjnych zestawów audio z 
nowoczesnymi funkcjami sieciowymi. 
Różni się tym, że ma gniazdo do 
podłączenia sieci komputerowej lub/i 
antenę do sieci Wi-Fi.

Daje to możliwość odtwarzania muzyki z 
radia internetowego, czy serwisów 
strumieniowych, a także muzyki 
udostępnionej z domowego komputera 
lub serwera.


System multiroom 
Cyfrowe odtwarzacze audio pozwalają na 
łączenie wielu urządzeń w jeden system 
nagłaśniający całe mieszkanie. Multiroom 
pozwala na ustalenie, czy w każdym 
pomieszczeniu słuchamy innej muzyki, czy 
dźwięku z tego samego źródła.



Dysk sieciowy
Dysk sieciowy (NAS) to wyspecjalizowany 
niewielki komputer, w którym instalujemy 
możliwie duże dyski twarde, aby współdzielić 
zasoby w domowej czy firmowej sieci. 
Przestrzeń dyskową można też wykorzystać 
do przechowywania kopii zapasowej danych 
z komputera osobistego.




Motoryzacja i turystyka



System eCall
System eCall to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach 
drogowych. Łączy się przy użyciu sieci telefonii komórkowej ze służbami 
ratunkowymi. Zgłoszenia są odbierane przez centra powiadamiania ratunkowego.


Urządzenia eCall są obowiązkowo montowane we wszystkich nowych pojazdach 
osobowych i dostawczych. 




Apple CarPlay i 
Android Auto
Apple CarPlay i Android Auto to 
technologie, które pozwalają na 
przeniesienie pewnych funkcji telefonu 
na ekran wbudowany w samochodzie. 
Dzięki temu mamy dostęp do 
podstawowych funkcji telefonu w 
sposób uproszczony, który nie 
rozprasza uwagi kierowcy.



Systemy nawigacji
Obecnie najczęściej 
wykorzystywanymi systemami 
określania pozycji geograficznej są 
systemy satelitarne takie jak: GPS, 
GLONASS czy Galileo. 


W nawigacji samochodowej przy 
planowaniu trasy mogą być brane pod 
uwagę informacje o korkach (odebrane 
przez Internet), a trasa może być 
aktualizowana w czasie podróży, na 
podstawie przesłanych na bieżąco 
nowych danych.



Lokalizatory
Coraz popularniejszymi urządzeniami 
są lokalizatory, które za pomocą 
technologii GPS i GSM lokalizują 
interesujące nas obiekty. Używa się ich 
m.in. w przedsiębiorstwach 
transportowych do lokalizacji 
pojazdów. Lokalizator możemy też 
umieścić we własnym pojeździe, aby 
mieć szansę odnaleźć pojazd w 
przypadku kradzieży.



Smartwatch



Smartwatch to elektroniczne urządzenie noszone na nadgarstku 
przypominające zegarek. Komunikuje się z naszym smartfonem, a dzięki 
temu, że mamy je zawsze przy sobie, nie musimy sięgać po telefon aby 
zobaczyć, kto dzwoni, czy odczytać otrzymaną wiadomość. Urządzenia 
komunikują się ze smartfonem głównie za pomocą Bluetooth. Niektóre 
smartwatche wykorzystują komunikację Wi-Fi lub GSM - możemy wtedy 
odbierać połączenia nie mając przy sobie telefonu.
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