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Streszczenie 

Coraz większa dostępność nowoczesnych urządzeń mobilnych i bezprzewodowych, a 

co za tym idzie rozwój rynku smartfonów, przyczynia się do powstawania nowatorskich 

aplikacji o nieznanych dotąd możliwościach.  

W rozdziale zaprezentowano przykładową aplikację ResQ na platformę Windows 

Phone, dzięki której jednym przyciskiem można natychmiast wezwać pomoc w razie 

zagrożenia zdrowia lub życia. Przedstawiono również wyniki badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród użytkowników telefonów komórkowych – smartfonów, które 

posłużyły zebraniu opinii na temat rynku smartfonów oraz korzystania z dodatkowych 

funkcji tych urządzeń przez ich użytkowników – studentów. Jednocześnie badania 

potwierdziły zasadność przygotowanej aplikacji, która  może zwiększyć szansę na ocalenie 

życia i zdrowia ludzkiego.  

Słowa kluczowe: technologie mobilne, windows phone, urządzenia mobilne, smartfon, 
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1. Wprowadzenie 

Mobilność jest obecnie ideą przewodnią wszystkich producentów w sferze technologii 

informatycznych i telefonicznych. Świat przenośnych urządzeń i związanych z nim 

rozwiązań, rośnie w bardzo szybkim tempie, wciąż jesteśmy zaskakiwani nowymi, 

przełomowymi i innowacyjnymi aplikacjami, które przekształcają nasz sprzęt 

w najnowocześniejsze urządzenia. Corocznie między innymi na Targach Mobile World 

Congress (MWC) w Barcelonie, która jest światową stolicą rozwiązań mobilnych 

najważniejsi producenci prześcigają się w prezentowaniu swoich najnowszych urządzeń 

i rozwiązań technologicznych dla rynku mobilnego. Olbrzymi postęp w tym zakresie 

spowodował obecnie dostęp do zaawansowanych, niedrogich urządzeń przenośnych 

i nawigacyjnych oraz systemów łączności bezprzewodowej. Praktycznie każdy z nas jest 

posiadaczem jakiegoś  urządzenia mobilnego. Popularność smartfonów z roku na rok rośnie 

zarówno na globalnym, jak i na polskim rynku, a coraz większa rzesza ich właścicieli staje 

się znaczącą grupą użytkowników sieci. 

Gwałtowny rozwój mediów elektronicznych i urządzeń mobilnych, zrewolucjonizował 

wszystkie niemal dziedziny naszego życia, a aplikacje mobilne, to już praktycznie standard. 

Coraz częściej programiści stosują natywne rozwiązania dostosowane do systemu 

operacyjnego użytkowników, dzięki czemu istnieje możliwość zmaksymalizowania jakości 

interakcji ostatecznego odbiorcy.  
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I chociaż w pierwszej fazie aplikacje mobilne nie są tak łatwo dostępne jak strony 

internetowe, ponieważ wymagają od użytkowników dodatkowych kroków, typu chociażby 

logowanie, ściągnięcie aplikacji, autoryzacja, co wydłuża czas dostępu do systemu, to 

w wielu przypadkach mogą okazać się rozwiązaniem optymalnym. Ponadto, biorąc również 

pod uwagę współczesne trendy, nie należy ignorować użytkowników smartfonów 

i tabletów. Ich udział w rynku internautów jest coraz większy, a generacja „cyfrowych 

tubylców”
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 oczekuje wręcz zapewnienia dostępu do rozmaitych usług na ekranach 

telefonów i tabletów. Tym bardziej, że systemy mobilne są w pełni skalowalne, a zatem 

potrafią dynamicznie dostosowywać się do ciągłego wzrostu potrzeb i zadań, jakie przed 

nimi stoją.  

2. Pojęcie i znaczenie aplikacji mobilnych 

Aplikacje mobilne to ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach 

przenośnych, typu: telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, które pisane jest 

przy użyciu różnych platform i języków programowania [3].  

Rynek m-aplikacji jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się – zarówno pod 

względem wartości, jak i oferty. 

W zależności od celowości oraz sposobu korzystania z aplikacji mobilnych można 

podzielić je na [8]: 

- samodzielne (działają bez potrzeby dostępu do Internetu), 

- klienckie (na potrzeby klienta, łączą z odpowiednim serwerem przez Internet), 

- internetowe (w postaci stron mobilnych). 

Ich główną zaletą jest dostęp do danych, niezależnie od miejsca i czasu, skrócony czas 

dostępu do danych (czas reakcji), skalowalność – możliwość ciągłego rozwoju systemu w 

zależności od zadań, efektywność wykorzystania zasobów – możliwość współdzielenia 

zasobów niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika i zasobu oraz łatwość realizacji 

nowych usług, w tym multimedialnych. 

Urządzenia mobilne stworzyły jak do tej pory największą falę kreatywności, a jedno-

cześnie przyniosły ze sobą wiele nowych możliwości. Rosnący udział odsłon stron 

internetowych generowanych za pomocą urządzeń mobilnych, coraz większa popularność 

smartfonów i tabletów, a jednocześnie zmieniające się nawyki internautów – sposób 

korzystania z sieci, to przesłanki świadczące, że najbliższe lata będą pod znakiem 

technologii mobilnych [2].  

Mobilny dostęp do Internetu wprowadza korzystanie z usług internetowych w nowy 

wymiar. Nawigacja GPS, dotykowy ekran i WiFi w nieco bardziej rozbudowanym telefonie 

stają się coraz powszechniejsze. O użyteczności powoli zaczyna świadczyć 

oprogramowanie, a nie jak dotychczas parametry telefonu.  

Aplikacje mobilne towarzyszą nam na każdym kroku. „Dzięki nim komunikacja staje 

się prostsza, a styl życia ulega ciągłym zmianom” – potwierdził to w swojej wypowiedzi 

Gary Shapiro, Prezes oraz Dyrektor generalny Consumer Electronics Association, 
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organizator International CES, zapowiadając w ubiegłym roku tegoroczną edycję, która 

odbyła się w styczniu 2013 r. w Las Vegas [1]. 

3. Popularność smartfonów  

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku 

grupy urządzeń zwanych smartfonami, które zdobywają coraz większą popularność. 

Według firmy badawczej ABI Research zajmującej się nowymi technologiami i branżą 

internetową, na świecie sprzedano już ponad miliard smartfonów. Globalne trendy znajdują 

swoje odbicie również na polskim rynku. W 2012 roku Polacy kupili około 5 milionów 

tego typu urządzeń [7]. Ponadto jak podaje firma analityczna Gartner - czwarty kwartał 

2012 roku okazał się rekordowy pod względem sprzedaży smartfonów. Sprzedano 207,7 

mln sztuk, co stanowi wzrost o 38,3 % w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym 

roku. Jednocześnie firma przewiduje, że światowa sprzedaż tego typu urządzeń w 2013 

roku będzie zbliżona do 1 mld sztuk, a ogólna sprzedaż telefonów komórkowych do 

użytkowników końcowych sięgnie 1,9 mld sztuk [5].  

W przypadku Polski, zdecydowanym liderem mobilnego sytemu operacyjnego, według 

badania Gemius Traffic, które uwzględnia liczbę mobilnych odsłon, generowanych przez 

poszczególne systemy, a nie liczbę urządzeń, posiadanych przez Polaków jest (podobnie 

jak w statystykach sprzedaży światowej) Android (tab.1).  Niemniej jednak nie wyklucza to 

wzrostu popularności innych systemów, np. w wywiadzie podczas Mobile World Congress 

2013 – Stephen Elop, szef Nokii przekonywał, że Windows Phone może być „numerem 

jeden”.  Według niego jest to najlepsza platforma dla użytkowników korporacyjnych 

głównie z uwagi na szerokie spektrum aplikacji biznesowych [4]. 

Tabela 1. Najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne w Polsce 

Najpopularniejsze mobilne OS w Polsce 

(tygodniowo generowane odsłony) 

Android 144,720.3 

iOS 43,457.4 

Symbian  7,333.0 

Windows Phone 6,185.5 

źródło: Gemius Traffic, 25.02-03.03.2012 

Od kiedy zatem na rynku pojawiły się smartfony i tablety niezależnie od systemu 

operacyjnego, mają coraz większy wpływ na to jak żyjemy, jak spędzamy wolny czas, jak 

pozyskujemy informacje i jakie podejmujemy decyzje. Możliwość dostępu do Internetu 

niezależnie od miejsca i czasu za sprawą urządzeń mobilnych,  zmieniło sposób 

zachowania, komunikowania się, a także korzystania z Internetu i to nie tylko w pracy, 

w szkole, czy na uczelni, ale też w prywatnym życiu.  

Z raportu „Gen Y: New Dawn for work, play, idenity” przygotowanego przez Cisco, 

a dotyczącego osób w wieku 18 – 30 lat, wynika, że podobnie jak poprzednie pokolenia 

konsumowały treści dostarczane przez gazety, telewizję, telefony komórkowe oraz 
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komputery osobiste, tak Generacja Y
2
 zastąpiła te wszystkie urządzenia smartfonami, które 

towarzyszą użytkownikom w codziennym życiu [6].  

Potwierdzeniem rosnącej liczby użytkowników smatrfonów mogą być również badania 

ankietowe przeprowadzone wśród 117 studentów kierunków humanistycznych 

i technicznych UTH w Radomiu. W badaniu uczestniczyło 63 kobiety i 54 mężczyzn 

(tab. 2.) .  

Tabela 2. Liczba uczestników badania z uwzględnieniem płci 

Płeć 
Liczba 

osób 

Kierunek  

techniczny 

Kierunek  

humanistyczny 

mężczyźni 54 41 13 

kobiety 63 32 31 

ogółem 117 73 44 

Największą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 20-25 lat – 74% badanych oraz 

w wieku do 20 lat – 21% badanych (rys. 1), a zatem przedstawiciele wyżej wymienionej 

„Generacji Y”. 

 

Rys. 1. Wiek badanych 

Spośród respondentów, ponad połowa badanych – 64 osoby (55%) zadeklarowała 

korzystanie na co dzień ze smartfona (tab. 3).  
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Tabela 3. Użytkownicy smartfonów z podziałem na płeć i kierunek studiów 

Użytkownicy 

smartfona 

Kierunek  

techniczny 

Kierunek  

humanistyczny 
Ogółem 

Liczba  

respondentów 

Mężczyźni 

tak 29 8 37 

54 

nie 12 5 17 

Kobiety 
tak 9 18 27 

63 

nie 23 13 36 

Ogółem  38 26 64 117 

Jak wynika z badań, wśród użytkowników smatfonów, ponad 90% badanych ma go zawsze 

lub zazwyczaj przy sobie (rys. 2). 47% uczestników ankiety deklaruje, że używa w swoim 

smartfonie internetu codziennie, 33% często, 17% sporadycznie i tylko 3% nie korzysta w 

ten sposób z mobilnego internetu. Ponad połowa badanych (52%) łączy się z internetem 

poprzez Wi-Fi, 7% przez GSM, a obydwu sposobów używa 37% użytkowników 

smartfonów. 

 

Rys. 2. Użytkownicy smatfonów posiadający go zawsze przy sobie 

Najpopularniejszą marką wśród użytkowników smartfonów (rys.3) jest Samsung – używa 

go 31% respondentów, następnie Nokia (21%), Sony Ericsson (15%), HTC (14,0%) i LG 

(7%) Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się wśród badanych – smartfony firmy 

Apple i Siemens (3%), oraz Motorola  i Sony (1%). 



 

Rys. 3. Najpopularniejsze marki smartfonów używane przez respondentów 

Posiadanie systemu Android deklaruje 81% respondentów, natomiast Windows Phone –  

11% użytkowników smartfonów (rys. 4).  

 

Rys. 4. Popularność systemów operacyjnych wśród użytkowników smartfonów 

Użytkownicy smartfonów deklarują, że korzystają najczęściej z aplikacji 

informacyjnych, muzycznych i gier, natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszą się 

płatności i zakupy dokonywane przez telefon-smartfon. 

Ankietowani wyrazili również swoją opinię na temat testowanej aplikacji, 

umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pomocy. Zdaniem 96% badanych taki program 



może pomóc w ratowaniu życia. 89% respondentów byłoby zainteresowanych tego typu 

aplikacją i chciałoby ją wypróbować. W razie otrzymania powiadomienia, że w okolicy 

ktoś potrzebuje pomocy 60% badanych spróbowałoby udać się na miejsce zdarzenia, 

natomiast 37% nie wie jak zareagowałoby w takiej sytuacji. 

Poniżej zaprezentowano projekt aplikacji ratującej życie ResQ, która jest obecnie 

w fazie dopracowywania. 

4. Potencjał aplikacji dla urządzeń mobilnych na przykładzie ResQ 

Ja wynika z analizy rynku urządzeń mobilnych coraz więcej urządzeń telefonicznych 

staje się smartfonami, a ich możliwości stale rosną. Współczesne telefony komórkowe to 

połączenie telefonu, kamery, aparatu fotograficznego, poczty elektronicznej itp.. Istotnym 

znaczeniem tych urządzeń jest możliwość dostępu do danych – informacji i możliwość 

zarządzania nimi, w dowolnym czasie i miejscu.  

Z uwagi na rozrastający się rynek mobilnych urządzeń informacyjno-komunikacyjnych 

powstaje wiele różnorodnych aplikacji, pozwalających realizować coraz więcej zadań 

„w drodze”. Przykładem jednej z nich może być aplikacja ResQ (rys. 5) na platformę 

Windows Phone (obecnie w trybie testowym) zaprojektowana i zaprogramowana przez 

studentów Pawła Charzewskiego i Huberta Tuszyńskiego z koła naukowego PR.NET 

działającego w UTH w Radomiu.  

4.1. Charakterystyka aplikacji ResQ 

Program stanowi nowy kanał dla zgłaszania np. kolizji, stanu zagrożenia zdrowia lub 

życia, spowodowanego wypadkiem lub napadem. Dostarcza niedostępnej do tej pory 

funkcjonalności obejmującej określenie dokładnego miejsca zdarzenia za pomocą GPS oraz 

automatyczne zaalarmowanie służb ratunkowych. Jednym przyciskiem można natychmiast 

wezwać pomoc lub kiedy czas pozwala odpowiedzieć na kilka pytań, które mogą pomóc 

służbom ratunkowym na przygotowaniu odpowiedniego scenariusza działania.   

 

Rys. 5. Główny ekran programu ResQ 



Pytania w aplikacji zostały dopasowane tak, aby określić rodzaj wypadku lub obrażenia, 

liczbę poszkodowanych osób i prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia/schorzenia typu: 

udar, zawał czy zakrztuszenie (rys. 6). 

    
 

     

Rys. 6. Przykładowe komunikaty podczas wysyłania zawiadomienia o zdarzeniu 

Aplikacja ResQ umożliwia również możliwie szybkie wykonanie zdjęcia z miejsca 

zdarzenia (rys. 7), a także nagranie wiadomości głosowej, która pozwala na zawarcie 

w zgłoszeniu dodatkowych ważnych treści opisujących wypadek.  



 

Rys. 7. Funkcja umożliwiająca zrobienie zdjęcia w programu ResQ 

Ratownik, który odbiera zgłoszenie ma możliwość automatycznego połączenia się 

z urządzeniem, z którego przesłano zgłoszenie, w celu nawiązania np. łączności 

z poszkodowanym i zasięgnięcia dodatkowych informacji o zaistniałym zdarzeniu. Istotną 

częścią systemu jest stanowisko elektroniczne stanowiące kanał odbioru zgłoszeń 

wymagających pomocy. 

Oprócz tego program, na podstawie lokalizacji GPS, może poinformować osoby 

znajdujące się w pobliżu o potrzebie udzielenia pomocy i/lub znajomych z kontaktów 

facebooka, google+ czy hotmail.  

Dodatkową funkcją aplikacji jest możliwość wprowadzenia danych personalnych 

użytkownika oraz informacji nt. stanu zdrowia np.: przyjmowane leki, choroby przewlekłe, 

uczulenia i wiele innych.  

Do tych informacji mają wgląd administratorzy oraz firmy zewnętrzne/służby, które 

podejmą w razie konieczności współpracę z systemem (tj. zespół pogotowia ratunkowego). 

Tego typu wcześniejsze uzupełnienie danych o stanie zdrowia jest tym bardziej zasadne, iż 

częstym błędem popełnianym na miejscu wypadku, jest zbyt późne lub nieprawidłowe 

poinformowanie służb ratunkowych o zaistniałym zdarzeniu. Wielokrotnie osoba próbująca 

pomóc ofiarom wypadku jest jedyną z poszkodowanymi na miejscu zdarzenia, a tego typu 

sytuacje są stresujące, co sprawia, że często informacja podawana w pośpiechu z miejsca 

zdarzenia jest niekompletna. Niejednokrotnie osoby zgłaszające wypadek zbyt wcześnie 

kończą rozmowę z dyspozytorem, zapominają o podaniu swojej lokalizacji lub podejmując 

w pośpiechu i stresie czynności ratowania życia nie pamiętają np. zgłosić takowe zdarzenie. 

Dlatego atutem przygotowywanej aplikacji jest automatyczna lokalizacja miejsca wypadku 

za pomocą GPS i samoczynne wezwanie pomocy. Dane dotyczące przyczyny wezwania 

pomocy zebrane w kwestionariuszu aplikacji są konsolidowane z informacjami o stanie 

zdrowotnym wprowadzonymi przez użytkownika aplikacji za pomocą dodatkowego 

oprogramowania dla komputerów klasy PC. Zebrane informacje są przetwarzane przez 



serwer danych a wynik jest przekazywany służbom ratunkowym. Oprogramowanie serwera 

danych ma charakter prostego „systemu eksperckiego”, który posiada dwa zasadnicze cele: 

1. Określenie scenariusza pomocy odpowiedniego do rodzaju zdarzenia (typ zespołu – 

uwarunkowania medyczne lub komunikacyjne – środek transportu,  np. helikopter 

zamiast karetki itp.). 

2.  Określenie wiarygodności wezwania realizowane poprzez powiązanie użytkowników ze 

spersonalizowanym kontem usługi Microsoft Live ID ( więcej w następnym punkcie). 

Ponadto przewidziano dwie metody gromadzenia danych na potrzeby służb ratunkowych. 

Mogą być one gromadzone przez dostawcę oprogramowania i udostępniane służbom 

ratunkowym w razie potrzeby za pośrednictwem zabezpieczonego kanału – portal 

internetowy. Alternatywną metodą jest transfer danych bezpośrednio do 

wyspecjalizowanego złącza po stronie służb ratunkowych. Obecnie trwają prace nad 

włączeniem oprogramowania do systemu OST 112. 

Zarządzaniem i bezpieczeństwem danych oraz weryfikacją użytkowników w ResQ 

zajmują się dostawcy oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej aplikacji ResQ 

oraz aplikacji towarzyszących. Natomiast odpowiedzialność za udzielenie pomocy lub jej 

brak ponoszą organy służb ratunkowych. W przypadku bezpośredniego transferu danych do 

służb ratunkowych odpowiedzialność za zarządzanie i bezpieczeństwo informacji poufnych 

przejmują wyżej wymienione służby tak, że dostawca oprogramowania udostępnia jedynie 

usługę weryfikacji użytkowników. 

4.2. Dostęp do aplikacji 

W celu określenia wiarygodności zgłoszenia aplikacja posiada dwustopniowy system 

weryfikacji użytkowników. Każdy posiadacz aplikacji decyduje o poziomie 

uwierzytelniania swoich danych. Pierwszym etapem jest powiązanie danych z kontem 

usługi Microsoft Live ID za pomocą zewnętrznego oprogramowania dostawcy usługi Live 

ID zintegrowanego z aplikacją ResQ. Na tym poziomie aplikacja uzyskuje dostęp do 

podstawowych danych, w tym adresu poczty elektronicznej, powiązanych z kontem Live 

ID. Kolejnym etapem jest weryfikacja danych za pomocą karty płatniczej. Użytkownik 

wykonuje przelew na niewielką kwotę za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności 

PayU, również zintegrowanego z aplikacją. Dane osobowe właściciela rachunku muszą być 

zgodne z danymi konta Live ID, a po poprawnej weryfikacji pobrana kwota jest zwracana 

użytkownikowi. Istotne jest, że użytkownicy posiadający tylko powiązanie z kontem Live 

ID zostają zablokowani po dokonaniu fałszywego wezwania, a odblokowanie 

funkcjonalności programu wiąże się z opłatą mającą na celu ograniczenie zaśmiecania 

systemu. Poza tym każdy użytkownik odpowiada za fałszywe wezwania, zgodnie z 

przepisami regulującymi działanie służb ratowniczych, w zależności od lokalizacji i służby 

ratowniczej zajmującej się odbiorem wezwań. Użytkownik zostaje poinformowany, które 

służby ratownicze są powiązane z jego aplikacją. 

Sprzężenie aplikacji z kontem usługi Microsoft Live ID jest możliwe z poziomu panelu 

ustawień (rys. 8). Po etapie instalacji aplikacji odbiorca ma możliwość zapoznania się z jej 

działaniem w specjalnym trybie testowym – wtedy zgłoszenia nie są jeszcze wysyłane do 

centrum. 



 

Rys. 8. Okno logowania i rejestracja aplikacji 

Logowanie do systemu odbywa się jednorazowo podczas weryfikacji użytkownika, 

natomiast podczas wzywania pomocy nie wymagane są żadne dane logowania. 

Wysyłanie zgłoszenia zdarzenia lub wypadku za pośrednictwem aplikacji odbywa się 

dwoma sposobami: 

1.  Użytkownik może natychmiast zgłosić wypadek – wówczas wysłany jest jedynie 

identyfikator oraz lokalizacja (rys.9); 

2.  Użytkownik może za pomocą kilku ruchów palcem uzupełnić informacje na temat 

zdarzenia oraz przesłać zdjęcie. 

 

Rys. 9. Okno dialogowe programu ResQ wysyłające informacje o zdarzeniu lub wypadku 



Kluczową rolę w postępowaniu ratunkowym odgrywa czas. Mówi się, że każda chwila 

jest cenna. Szybkie zdobycie niezbędnych informacji i prawidłowe wezwanie pomocy ma 

duże znaczenie dla skuteczności jej powodzenia. Aplikacja prowadzi użytkownika przez 

proces zgłoszenia, pomaga zaoszczędzić bezcenny czas. Komunikaty ratunkowe z kolei 

ułatwiają zachować „zimną krew” i zapanować nad prawidłowym przebiegiem udzielania 

pomocy. 

4.3. Funkcjonalność aplikacji 

Do podstawowych zalet przedstawionej aplikacji ResQ należy:  

1.  Prosty interfejs użytkownika. 

2. Interfejs posiada cechy systemu eksperckiego po to,  aby jak najbardziej uprościć 

procedurę zgłoszenia. 

3. Interfejs posiada wsparcie dla bezpiecznego trybu testowego. 

4. Istnieje możliwość określenia chorób właściciela urządzenia, które stanowią wysokie 

ryzyko zagrożenia życia, np.: przebyty zwał, cukrzyca, skłonność do udarów. 

5. Wykorzystanie modułu GPS do określenia lokalizacji wypadku. 

6. Aparat wykonuje zdjęcie lub film oraz rejestruje tło dźwiękowe miejsca wypadku. 

7. Połączenie z centrum ratunkowym i przesłanie zebranych informacji odbywa się 

automatycznie. 

8. Urządzenie przechodzi w stan umożliwiający odebranie zwrotnego połączenia 

z centrum ratunkowego. 

9. W aplikacji istnieje instrukcja głosowa udzielania pierwszej pomocy - zgodnie 

z ustawieniami urządzenia – urządzenie podaje dodatkowe zalecenia, np.: jeśli 

właściciel jest po zawale.  

Niewątpliwie wykorzystanie zaprezentowanej w tym rozdziale aplikacji może 

zwiększyć szansę na ocalenie życia i zdrowia ludzkiego. Przydatność ResQ potwierdzają 

również przedstawione poniżej badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów – 

użytkowników telefonów/smartfonów.  

Ponadto istotnym faktem jest to, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad 

Ogólnopolską Siecią Informatyczną OST 112, która ma na celu centralne zarządzanie 

wszystkimi służbami ratunkowymi i telefonami alarmowymi.  

Przedstawiony zatem projekt aplikacji ResQ trafnie wpisuje się w OST 112 dostarczając 

nowej formy zgłoszenia dla rozbudowywanego systemu i formy namierzania dokładniejszej 

niż GSM. Jedocześnie plany ministerstwa świadczą o potrzebie wdrożenia tego typu 

produktu (obecnie w fazie przygotowywania). W kolejnym etapie planowane jest również 

wprowadzenie symbolu, nalepki informującej ratowników o posiadanej aplikacji z danymi 

chorego.  

5. Podsumowanie 

Miniaturyzacja urządzeń komunikacyjnych, idąca w parze z ich coraz większą 

wydajnością i wielofunkcyjnością, to proces, który zdominował XXI wiek i urzeczywistnił 

wizję przyszłości. Ukazane zmiany zachodzące w społeczeństwie informacyjnym za 

przyczyną rozwoju narzędzi informatycznych oraz technologie, które mają olbrzymią siłę 



oddziaływania na nasze życie wskazują na coraz większy potencjał urządzeń mobilnych, co 

potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych na grupie studentów, jak również 

zaprezentowana aplikacja ResQ, która stanowić może dodatkowe narzędzie powiadamiania  

służ ratunkowych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób z najbliższego otoczenia.  
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MOBILE DEVICES AND THEIR FUNCTIONALITY  

FOR EXAMPLE RESQ APPLICATION  

Abstract 

The increasing availability of advanced mobile devices and wireless networks, and thus 

the development of the smartphone market, contributes to the development of innovative 

applications previously unknown possibilities. This section provides a sample ResQ 

application for the Windows Phone platform, in which by means of defendant-one button, 

you can instantly call for help in case of danger to health or life. In addition the results of 

a survey of mobile phone users – smartphones was used to gather opinions on the 

smartphone market and the choice of additional features of these devices by their users - 

students. Studies have confirmed the validity of the preparation of the application, which 

may increase the chance of saving human life and health. 

Keywords: mobile technology, windows phone, mobile devices, smartphone, tablet 


