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Komunikacja w nowoczesnym stylu

Chciałbym od razu rozwiać wszelkie wątpliwości. 
Nie będziemy zastanawiać się, w jaki sposób komu-
nikują się ze sobą ludzie przy pomocy nowoczesnych 
technologii, bo to już wiemy. Tym razem spróbujemy 
przyjrzeć się urządzeniom. Postaramy się też odpo-
wiedzieć na kilka pytań. Czy istnieje możliwość ko-
munikowania się urządzeń?  W jaki sposób człowiek 
może tym sterować? Czy z tej komunikacji wynikają 
jakieś korzyści dla ludzi? Temat jest obszerny, dlate-
go spróbujemy dokonać jedynie zarysu tego, co w tej 
dziedzinie zostało osiągnięte.

Internet rzeczy

Zacznijmy od tego, że technologie informacyjno-
-komunikacyjne bardzo mocno zaznaczają się w na-
szym życiu i otaczającej nas rzeczywistości. Dzisiaj 
trudno nam sobie wyobrazić istnienie człowieka bez 
nich. Nie tylko nas otaczają, ale pomagają nam 
w  różnych sytuacjach. Naszą podróż zacznijmy od 
Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Nie-
samowite, że człowiek stworzył urządzenia, które nie 
tylko mogą się komunikować, ale także przechowy-
wać i przetwarzać dane za pośrednictwem sieci elek-
trycznej lub komputerowej. Skonstruowano już setki 
takich przedmiotów-urządzeń. Przykładem są inteli-
gentne żarówki, kamery, gniazdka elektryczne1. Tak, 
to nie pomyłka. Dzisiaj 
możemy się komuniko-
wać nawet z gniazdkiem 
elektrycznym. Przy jego 
pomocy wyłączamy 
i  włączamy zasilanie 
urządzeń, które są do 
niego podpięte. Może-
my też ustawić dokład-
ny harmonogram, tj. 
termin i czas włączania 
oraz wyłączania takiego 
urządzenia. Mamy 
możliwość sterowania 
tym procesem nie tylko 
w domu, ale z każdego 
miejsca na świecie za 
pośrednictwem sieci in-
ternetowej (WiFi). Do 

1 Zdjęcia i opisy zob. http://www.tp-link.com/pl/products/deta-
ils/cat-5258_HS100.html 

tego wszystkiego informacje o całym procesie aktyw-
ności gniazdka, poborze mocy, średnim zużyciu ener-
gii, a także wielu innych danych, widzimy w aplikacji 
smartfona. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, 
że zostawiliśmy włączone żelazko w domu i przypo-
mina nam się o tym w pracy. Zdalnie możemy to 
żelazko wyłączyć. A może chcielibyśmy włączyć pra-
nie na pół godziny przed przybyciem do domu? Ta-
kie rozwiązanie jest również możliwe. Podczas naszej 
nieobecności możemy wprowadzić dokładny  har-
monogram, w którym podpięta do gniazdka lampka 
będzie się włączała i  wyłączała w generowanym drogą 
losową czasie, symulując obecność domowników 
podczas ich wyjazdu. Takie proste zabezpieczenie 
przed ewentualnym złodziejem. Harmonogram mo-
żemy ustawić również w taki sposób, żeby na przy-
kład lampki choinkowe zapalały się wraz z  zachodem 
słońca i gasły ze wschodem. Przykładów można by 
mnożyć. A przecież to tylko gniazdko - jedno z naj-
prostszych urządzeń, które odpowiednio skonfiguro-
wane zabezpieczy nam inne urządzenia i  pomoże 
w  życiu codziennym. Podobnie jest z inteligentnymi 
żarówkami, dzięki którym zmieniamy zdalnie natę-
żenie światła, a także jego barwę. Cały proces może-
my także kontrolować głosem, co jest szczególnie 
przydatne dla ludzi niepełnosprawnych. 

Niektóre z wymienionych tu urządzeń można 
z  powodzeniem demonstrować na zajęciach dy



daktycznych w szkole. Są niedrogie, a sposób ich 
działania, komunikacji, konfiguracja i gromadzenie 
danych czy monitorowanie ich działania na pewno 
zainteresują uczniów.

UrządzenIa UbIeralne

Dzięki kreatywności ludzi i ich zdolnościom po-
wstały także urządzenia ubieralne (ang.wearables). 

Jest ich bardzo dużo. Do tych, które są już na 
rynku zaliczyć można smartwatche, bransoletki 
spełniające rolę smartfona czy okulary1. Okazuje się 
jednak, że wiele rzeczy tego typu jest jeszcze przed 
nami. 4 stycznia 2018 r. Polska Agencja Prasowa 
podała informację o międzynarodowym projekcie, 
dzięki któremu do 2020 roku ma zostać zaprojekto-
wana odzież z inteligentnych tkanin przeznaczona 
przede wszystkim dla ludzi niewidomych. W projek-
cie, oprócz Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Holandii, Grecji, bierze także udział Polska. 
W odzieży wykorzystane zostaną różne technologie 
i  rozwiązania, także takie, które do tej pory mogli-
śmy podziwiać tylko na filmach Science Fiction:
• inteligentny interfejs dotykowy
• technologia rozpoznawania twarzy i obiektów, prze-
chwytywania danych, tłumaczenia
• mechanika znana z gier fabularnych i komputerowych 
do modelowania zachowań ludzi
• technologie związane z nawigacją i postrzeganiem 
otoczenia
• psychofizyka dotyku2.

Ubrania pomogą niewidomym poruszać się w te-
renie i będą się z nimi komunikować, na przykład 
podpowiadać, po której stronie znajduje się upusz-

1 Zdjęcia i opisy zob. http://tabliczni.pl/ios/glassup-uno-inte-
ligentne-okulary/, https://www.youtube.com/watch?v=9J7G-
pVQCfms 
2 za Karolina Duszczyk, Odzież przekaże informacje głu-
choniewidomym, (http://naukawpolsce.pap.pl/aktual-
nosci/news%2C27773%2Codziez-przekaze-informacje-
gluchoniewidomym.html )

czony przedmiot. W tym zakresie przemysł odzieżo-
wy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i na reali-
zację czeka więcej podobnych pomysłów, szczególnie 
tych, które mają monitorować nasze zdrowie3.

IntelIgentne domy I mIasta

Od Internetu rzeczy już tylko krok do inteli-
gentnych domów. Dzisiaj ich budowanie nie jest już 

niczym nowym. 
Ale dlaczego są 
one inteligentne? 
Odpowiedź tkwi 
właśnie w ko- 
m u n i k u j ą c y c h 
się  urządzeniach 
i  czujnikach, któ-
re są w  takich 
budynkach insta-
lowane.  Szcze-
gólnie te ostatnie 
odgrywają, w au-
tomatyce budyn-
ku, bardzo ważną 
rolę. Dzięki nim 
możemy sterować 

wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem, temperatu-
rą, wilgotnością i wieloma innymi elementami po 
to, żeby żyło nam się bezpiecznie, komfortowo, ale 
przede wszystkim oszczędnie. Nie trudno sobie wy-
obrazić taką sytuację, że gdy wychodzimy z jednego 
pokoju, gaśnie nam światło, a kiedy wchodzimy do 
drugiego, zapala się. A kiedy wracamy z podróży, 
w  pokojach zimową porą jest ciepło, a latem chłod-
no. To najprostsze przykłady oszczędności i komfor-
tu jakie możemy sobie wyobrazić i którymi możemy 
sterować. Dzisiaj takie rozwiązania instaluje się na 
klatkach schodowych w wielu budynkach mieszkal-
nych i biurowcach. Jeśli chcemy wejść na pierwsze 
piętro, to światło nie powinno włączać się na pozo-
stałych kondygnacjach. To oczywiste, chociaż jeszcze 
nie dla wszystkich. 

W podobny sposób możemy sterować alarmem, 
wideodomofonem, bramą, garażem. I tu, podobnie 
jak w internecie rzeczy - mamy możliwość zarządza-
nia domem zdalnie, z dowolnego miejsca. Sterowa-
nie i kontrola odbywa się za pomocą aplikacji, przy 
użyciu specjalnego panelu czy pilota, smartfona lub 
tabletu.

3 Leczy, ładuje komórkę, alarmuje. Co potrafi inteli-
gentna skarpetka? (http://www.newsweek.pl/nauka/
inteligentne-ubrania-zrobia-ekg-laduja-komorke-lecza-
i-pielegnuja,artykuly,398345,1.html, Data publikacji: 
13.10.2016) (...) czekają kolejne innowacje: tkaniny, które będą 
monitorowały nasze zdrowie, zapobiegną wypadkom, wyprodukują 
energię elektryczną czy same się oczyszczą. Zob. też: Inteligentne 
tekstylia, czyli odzież z drutów elektrycznych (https://gadzeto-
mania.pl/21633,inteligentne-tekstylia-czyli-odziez-z-drutow-
elektrycznych) 



Od inteligentnych domów już niedaleko do inte-
ligentnych miast. Czy warto o nich rozmawiać? Czy 
są nam potrzebne? Zdecydowanie tak. Z danych wy-
nika, że dzisiaj w miastach mieszka 3,5 mld ludzi. 
Tymczasem już za 12 lat będzie nas tam około 5 mld, 
a w 2050 nawet 7 mld1. To rodzi spore wyzwania. 
Musimy zwiększyć wydajność infrastruktury miej-
skiej i jej komponentów.. Już dzisiaj w projektowa-
niu miast duży nacisk kładzie się na wykorzystanie 
nowoczesnych technologii. Także w Polsce dużo się 
w tym zakresie dzieje.  Przy zapowiadanej ilości lu-
dzi i często nierównomiernym zagęszczeniu środki 
komunikacji miejskiej będą musiały inaczej  funkcjo-
nować. Do czego dążymy? Przede wszystkim chcemy 
mieć informacje, dzięki którym będziemy mogli 
efektywnie analizować dane. To da nam możli-
wość przewidywania zagrożeń i kłopotów. Dzięki 
temu na przykład będziemy mogli przekierowywać 
ruch, żeby uniknąć zatłoczonych ulic. Tutaj znowu 
ogromną rolę będą odgrywały komunikujące się ze 
sobą urządzenia i czujniki rozmieszczone w  wielu 

punktach du-
żych aglomeracji. 
Częściowo już się 
to dzieje, także w 
Polsce. W Byd-
goszczy na przy-
kład mamy tabli-
ce elektroniczne 
z  informacjami 
o natężeniu ru-
chu na wielu uli-
cach i obszarach. 
Na podstawie 
wyświetlanych 
informacji kie-
rowcy mogą 
inaczej zaplano-
wać dojazd do 

miejsca docelowego, uniknąć korków albo wybrać 
inny środek komunikacji miejskiej, także wypoży-

1 Adam Turek, Mniejsze korki i tańsze rachunki, czyli inteligent-
ne miasta po polsku, https://businessinsider.com.pl/inteligentne-
-miasta-w-polsce/dh36ef5 

czyć rower. A skoro jesteśmy 
przy ekologicznym transpor-
cie, to warto wspomnieć, że na 
budynku Kujawsko-Pomor-
skiego Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Bydgoszczy Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska umieścił tablicę, 
która - dzięki rozmieszczonym 
czujnikom - wyświetla bieżący 
poziom zanieczyszczeń po-
wietrza. Wyspecjalizowane 
urządzenia komunikują się 
ze sobą i zbierają dla nas 

informacje. Stąd wiemy o jakości powietrza, o emisji 
szkodliwych substancji i ich stężeniu w otaczającym 
nas środowisku, np. dwutlenku siarki, dwutlenku azo-
tu, tlenku węgla, drobnych pyłów. Podobne badania 
prowadzi wiele miast w Polsce, np. w zakresie mo-
nitoringu i  redukcji emisji dwutlenku węgla. Kilka 
ulic dalej na podobnej zasadzie dokonuje się innych 
pomiarów. O mocy dawki promieniowania gamma 
informuje nas Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny. Na telebimie tego budynku zainstalowano 
licznik Geigera-Mullera i  detektor scyntylacyjny 
NaI(Tl). To dzięki nim i przesyłanym danym może-
my odczytać wyniki pomiaru, które są nieustannie 
sprawdzane przez specjalistów.

Telebim przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska

Telebim przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy, Wojewódzka Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna 



Bardzo dużo podobnych rozwiązań wprowadzo-
no w wielu miastach na całym świecie. W Nicei na 
przykład zaprojektowano inteligentny system zarzą-
dzania odpadami. W dzielnicach Fujisawie (Tokio) 
i Adlershof (Berlin) wprowadzono energooszczędne 
budownictwo, które polega na wprowadzeniu pa-
neli słonecznych dostarczających energię do miesz-
kań. W  wielu miastach zainstalowano system inte-
ligentnego sterowania oświetleniem z możliwością 
zdalnego zarządzanie. Zaprogramowanie czasu włą-
czenia, redukcja strumienia świetlnego oraz bieżące 
zbieranie informacji o zużywanej energii i usterkach 
to tylko nieliczne zalety takiego rozwiązania. System 
przesyła do operatora - na telefon, smartfon, laptop itp. 
- szereg informacji, między innymi o  przepaleniu się 
lampy, o  dewasta-
cji oświetlenia, 
o parametrach 
zasilania, czasie 
świecenia, o pobo-
rze mocy i jakości 
energii1.

Warto jeszcze 
kilka słów powie-
dzieć o słonecz-
nych drogach 
(solarrodways), 
które cieszą się 
coraz większą popularnością w Stanach Zjednoczo-
nych. Pomysłodawcami i twórcami nowego podej-
ścia do budowania dróg jest małżeństwo Scott i Julie 
Brusaw z USA. Drogi, parkingi, ścieżki rowerowe, 
podjazdy, lotniska, place zabaw, boiska sportowe, są 
wykonane z programowalnych paneli. Elektroniczne, 
sześciokątne płytki z mikroprocesorami pokryte bar-
dzo wytrzymałym hartowanym szkłem, pozyskanym 
z recyklingu, gromadzą energię słoneczną. To może 
oznaczać koniec z dziurami, pęknięciami w  jezd-
niach, na drogach, malowaniem linii czy pasów. 
Jezdnie są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu, bar-
dziej przyjazne środowisku, czystsze. Solarrodways 
pochłaniają ogromną ilość energii słonecznej, która 
- dzięki panelom - pozwala na wyświetlanie przejść 
dla pieszych, wyznaczaniu parkingów, ścieżek rowe-

1 Joanna Posadzy, W Toruniu już od roku są testowane inteligent-
ne systemy zarządzania oświetleniem (http://www.nowosci.com.
pl/torun/a/w-toruniu-juz-od-roku-sa-testowane-inteligentne-
systemy-zarzadzania-oswietleniem,10873288/)

rowych, a co najważniejsze komunikatów ostrzegaw-
czych o  ewentualnych trudnościach i przeszkodach 
na drogach (np. kamieniach, powalonych drzewach, 
wtargnięciu zwierząt). Dzięki kumulowaniu energii 
słonecznej drogi stają się „podgrzewane”, mniej śli-
skie (roztapiają śnieg) i są łatwiejsze w utrzymaniu. 
Idąc tym tropem dalej, samochody nie ulegają tak 
szybkiej jak dotychczas korozji, bo drogi nie są posy-
pywane szkodliwymi środkami, które miały rozpusz-
czać lód czy śnieg. Dzięki solarom teren wyznaczony 
na rekreacje może stać się dowolnym boiskiem, a wy-
świetlane na nim linie możemy w dowolny sposób 
zmieniać. Panele mogą być połączone z liniami tele-
fonicznymi, a może też energetycznymi? Niebawem 
tak może wyglądać miasto2:

PodsUmowanIe

Można długo wymieniać innowacyjne pomysły 
w zakresie inteligentnych rozwiązań, w których urzą-
dzenia będą się ze sobą komunikowały, a technologie 
będą odgrywały znaczącą rolę. Po inteligentnych mia-
stach przyjdzie czas na inteligentne państwa. Wiem, 
że jest to na razie pieśń przyszłości, ale nietrudno 
sobie to wyobrazić. Kiedy miasta będą się ze sobą 
komunikować, wymieniać informacjami, to znaczy 
będą już na tyle inteligentne, więc może wówczas…?

Przy tym wszystkim warto pamiętać, że najważ-
niejszy jest człowiek. Ktoś musi być pomysłodawcą 
i  twórcą. Dzięki kreatywności ludzi, ich zdolno-
ściom powstają właśnie takie urządzenia programo-
walne, połączone w sieci i komunikujące się z sobą. 
Są tworzone przez ludzi i dla ludzi, mają pomagać 
w  rozwiązywaniu problemów. 

2 Informacje i zdjęcie pochodzi z: http://www.solarroadways.
com/ 


