
Temat: Mały robot – Android.

Przeczytaj temat: Mały robot – Android i iOS.

Informacje zawarte są w tym dokumencie.
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Przenośne urządzenia telefoniczne, takie jak smartfon czy tablet, łączą w sobie funkcje 

telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego.

Oprócz rozmów telefonicznych można w nich korzystać z poczty elektronicznej, przeglądarki 

internetowej, cyfrowego aparatu fotograficznego, kamery video, oraz czujnika GPS, który potrafi

Określić współrzędne geograficzne urządzenia.

Tę wielość funkcji zapewnia system operacyjny tych urządzeń i liczne aplikacje z nim 

współpracujące.

Dlaczego robot?

Urządzenie mobilne – (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, 

odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia 

z siecią. Urządzenie mobilne może być przenoszone przez użytkownika bez konieczności 

angażowania dodatkowych środków.

Smartfon – przenośne, multimedialne urządzenie, łączące w sobie funkcje telefonu 

komórkowego i komputera przenośnego.



Jednym z najbardziej popularnych systemów operacyjnych dla urządzeń

mobilnych jest Android.

Słowo to nawiązuje do greckich słów andros (istota ludzka) i eidos (postać)

i oznacza zautomatyzowane urządzenie o kształcie człowieka – humanoidalnego robota.

Android – system operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony

komórkowe, smartfony, tablety (tablety PC) i netbooki.

Dlaczego robot?

Android

Aplikacje w systemie Android

IKONA FUNKCJA

Nawiązywanie połączeń głosowych

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych (SMS) oraz multimedialnych 

(MMS).

Wyszukiwanie informacji w Internecie (zapytania wpisuje się w pole

tekstowe lub mówi się za pomocą mikrofonu).



Aplikacje w systemie Android

IKONA FUNKCJA

Przeglądanie stron WWW.

Dostęp do usługi Google Maps (aplikacja wykorzystuje wskazania czujnika 

GPS).

Kalendarz (umożliwia między innymi: dodawanie wydarzeń oraz

Przypominanie z ustalonym wyprzedzeniem o danym wydarzeniu).

Kalkulator

Cyfrowy aparat fotograficzny i kamera Video.

Dyktafon (nagrywanie dźwięku).

Radioodbiornik

Aplikacja, która łączy w sobie cztery funkcje:

- alarm (budzik);

- zegar analogowy lub cyfrowy;

- minutnik (odliczanie czasu);

- stoper (precyzyjne mierzenie upływu czasu).

Dostęp do aplikacji zewnętrznych, które można instalować na urządzeniu, 

aby rozszerzyć jego możliwości.



System pozwala na korzystanie z usług Google, w tym niektórych dedykowanych specjalnie na

Androida:

Dlaczego robot?

• Google Wallet

• Google Maps

• Google Earth

• YouTube

• Google Drive

• Google Keep

• Zdjęcia Google

• Google Pay

• Google Beam

• Asystent Google

• Google Play

• Gmail

• Kalendarz Google

• Dokumenty Google

• Google Hangouts

• Google Duo

• Google Allo

• Google Search



Innym systemem operacyjnym dla urządzeń mobilnych jest iOS.

iOS – to system operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz

iPad (tablet przedsiębiorstwa Apple).

Obecna nazwa funkcjonuje od 7 czerwca 2010, wcześniej system był znany jako iPhone OS.

System ten bazuje na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5 i tym samym na Darwinie.

iOS dostępny jest tylko na urządzeniach firmy Apple.

Dlaczego robot?

iOS

iPhone – smartfon wydany przez Apple Inc., oparty na systemie 

operacyjnym iOS mający pełnić funkcje telefonu 

komórkowego, platformy rozrywkowej oraz komunikatora 

internetowego. Urządzenie posiada także wbudowaną przeglądarkę 

internetową Safari Mobile umożliwiającą przeglądanie niektórych 

zasobów sieciowych.
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