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TEMATYKA WYKŁADÓW

▸ Programowanie na platformie Android 

▸ Programowanie na platformie iOS 

▸ Programowanie w chmurze 

▸ Sieci bezprzewodowe 

▸ ???



ZALICZENIE WYKŁADU

▸ Test na ostatnim wykładzie - 15 czerwca 

▸ Obowiązuje materiał z wykładów
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DEFINICJA

▸ Termin Ubiquitous Computing został zaproponowany  
w 1988 r. Przez Marka Weisera z Xerox PARC.
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DEFINICJA

▸ Systemy bez granic to pojęcie w informatyce oznaczające, 
że przetwarzanie informacji może odbywać się zawsze  
i wszędzie, na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu 
i w dowolnej postaci. 

▸ Nieodłącznym jego elementem są oprócz komputerów 
(stacjonarnych i mobilnych) telefony, tablety, terminale  
i przedmioty codziennego użytku jak zegarki, okulary czy 
sprzęt AGD. 

▸ Mogą być mylone z Internetem Przedmiotów (IoT)
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OBSZARY ZAINTERESOWAŃ:

▸ Systemy rozproszone, 

▸ Systemy mobilne, 

▸ Sieci mobilne, 

▸ Przetwarzanie kontekstowe, 

▸ Sieci czujników, 

▸ Interfejsy człowiek-komputer, 

▸ Sztuczna inteligencja.



PRZYKŁADOWE SYSTEMY

INTELIGENTY DOM

▸ Inteligentny system sterowania domem: 

▸ „użytkownicy” wyposażeni w czujniki monitorujące ich 
komfort, np. w odzieży 

▸ Dom steruje oświetleniem, temperaturą, wentylacją aby 
zapewnić im optymalny komfort życia 

▸ Interakcja z wyposażeniem domu



PRZYKŁADOWE SYSTEMY

INTELIGENTA LODÓWKA

▸ Wyposażona w komputer 

▸ Ewidencjonuje włożone do niej produkty 

▸ Ostrzega przed ich przeterminowaniem 

▸ Sugeruje dania, które można przyrządzić 

▸ Liczy kalorie, pilnuje diety, itp.
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KATEGORIE URZĄDZEŃ

▸ Mark Weiser zaproponował 3 kategorie: 

1. Tabliczki (Tabs) - urządzenia noszone mierzone w cm, 

2. Tablety (Pads) - urządzenie naręczne mierzone w dm, 

3. Tablice (Boards) - urządzenia interaktywne w okolicach 
1m. 

‣ Wszystkie miały posiadać wyświetlacze i interfejs 
użytkownika.
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KATEGORIE URZĄDZEŃ

▸ Dzisiaj dolicza się jeszcze 3 kategorie: 

1. Kurz (Dust) - urządzenia miniaturowe bez interfejsu 
użytkownika w rozmiarach od nm do mm. 

2. Skóra (Skin) - urządzenia w formie materiałów 
elastycznych, które można włączać w ubrania i inne 
powierzchnie. 

3. Glina (Clay) - zbiory mniejszych urządzeń tworzące 
strukturę 3D
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▸ Ubiquitous Computing jest nazywane trzecią falą: 

Pierwsza fala - komputery typu mainframe 

Olbrzymie komputery do przetwarzania dużych ilości 
danych 

Nieliczne komputery na świecie 

Druga fala - komputery osobiste 

Komputer na każdym biurku 

Komputery połączone w sieć
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▸ Ubiquitous Computing jest nazywane trzecią falą: 

Trzecia fala 

dziesiątki/setki komputerów w pomieszczeniu 

Komputery są „niewidzialne” - są częścią otoczenia
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CZYM NIE SĄ?

▸ Komputerami mobilnymi - choćby nie wiem jak mały, 
nadal jest to jeden punkt interakcji z urządzeniem. 

▸ Systemami multimedialnymi - mogą korzystać  
z multimediów, ale nie się na nich skupiać. 

▸ Wirtualną rzeczywistością - wręcz przeciwnie - ingerują  
w naszą rzeczywistość zmuszając komputer do życia  
z ludźmi
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PROBLEMY I ZAGROŻENIA

▸ Prywatność - aby działać systemy bez granic muszą 
wiedzieć o nas więcej, co stanowi zagrożenie prywatności 

▸ Bezpieczeństwo - problem zapewnienia bezpieczeństwa  
w systemach, od których może zależeć nasze życie, 
składających się z wielu różnych komponentów.

Zadanie domowe - obejrzeć serial Black Mirror :-)
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CZY JUŻ JE MAMY?

▸ Liczba komputerów na człowieka w krajach rozwiniętych 
przekracza 1. 

▸ Mamy komputery w domu, w kieszeni, czasami na ręce,  
w samochodzie, w miejscu pracy, … 

▸ Mamy inteligentne domy, inteligentnych asystentów (Siri, 
Alexa). 

▸ Natomiast w dziedzinie wearable computing i kilku innych 
mamy jeszcze braki.
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PROJEKT OXYGEN - MIT 2004

▸ „W przyszłości obliczenia będą się skupiać na człowieku. 
Będą dostępne wszędzie, jak baterie albo gniazdka  
z prądem, … . Nie będziemy musieli nosić własnych 
urządzeń. Ogólnie dostępne konfigurowalne urządzenia, 
naręczne lub umieszczone w otoczeniu, dadzą nam 
możliwość przetwarzania danych, tam i wtedy, gdy będzie 
nam potrzebna. … Będą akceptować naszą prywatność  
i bezpieczeństwo. Nie będziemy musieli stukać w klawisze, 
klikać, uczyć się komputerowego żargonu. Będziemy się 
posługiwać językiem naturalnym i gestami.”


