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Andrzej Stasiewicz: Android studio. Podstawy tworzenia aplikacji 
 
Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne jest dziś bardzo 
intratnym biznesem. Wszyscy używamy tabletów, smartfonów, 
telefonów komórkowych. Przeważnie zainstalowany jest w nich 
system operacyjny Android. Jest on bardzo uniwersalny, lecz musi 
uwzględniać najróżniejsze parametry sprzętu, na którym działa — 
a to sprawia, że jest również skomplikowany. Jeśli chcesz nauczyć się 
programować telefony i tablety, zacznij naukę od przeczytania tej 
książki. Książka poprowadzi Cię przez trudny proces pisania 
pierwszych aplikacji w nowym, oficjalnym środowisku 
programistycznym Android Studio. Dowiesz się, jak przygotować 
swoje środowisko pracy. Nauczysz się tworzyć i opisywać graficzne 
zasoby aplikacji, takie jak obrazy i animacje. Odkryjesz, jak 
wykorzystać kilka podstawowych elementów programowania, np. 
jak dodać reakcje opisane w Javie do różnych elementów aplikacji. 
Zobaczysz jak działają najważniejsze mechanizm  w programowaniu 
urządzeń mobilnych i stworzysz swoją pierwszą aplikację 
wieloekranową. Złap bakcyla programowania! 
 

 



Tomasz Francuz: Język C dla mikrokontrolerów AVR. 
Od podstaw do zaawansowanych aplikacji. Wyd. 2 

Mikrokontrolery AVR to grupa układów oferujących ogromne 
możliwości. Każdy amator elektroniki i programowania wie, 
że można wykorzystać je na tysiąc sposobów, a prostota budowy, 
szybkość działania, bogactwo peryferii i wiele darmowych narzędzi 
czynią je tym bardziej atrakcyjnymi gadżetami. Jeśli chciałbyś zgłębić 
tajniki programowania mikrokontrolerów albo podszkolić własne 
umiejętności w tej dziedzinie, czas zajrzeć do tej książki! 

W nowym wydaniu uwzględniono zmiany, jakie zaszły w świecie 
AVR w ciągu ostatnich 3 lat, czyli np. zmianę AVR Studio na Atmel 

Studio. Znajdziesz tu podstawy posługiwania się nowym IDE, 
tworzenia oraz debugowania w nim projektów. Dowiesz się więcej 
o zmianach w kompilatorze avr-gcc, a szczególnie o tzw. nazwanych 
przestrzeniach adresowych, które ułatwiły dostęp do danych 
umieszczonych w pamięci FLASH mikrokontrolera. Odkryjesz, jak 
wykorzystać piloty telewizyjne do sterowania pisanym programem 
i jak połączyć program w C z asemblerem. Miłośnicy LED-

ów zrozumieją, jak obsługiwać wielokolorowe matryce 
z wykorzystaniem peryferii dostępnych w AVR oraz jak sprzętowo 
realizować wymianę danych z popularnymi diodami 
ze sterownikiem WS2812B. Jeśli chcesz, by mikrokontroler stał się 
Twoim sprzymierzeńcem, musisz przeczytać tę książkę! 
 

 



Ty Audronis: Drony. Wprowadzenie 
 
Ujęcia z lotu ptaka, niesamowite panoramy, zapierające dech 
w piersiach kadry z wysokiego pułapu – to wszystko możesz 
nakręcić bez ogromnego budżetu!  
Multikoptery zrewolucjonizowały współczesną sztukę filmową. 
Zamiast wynajmować śmigłowiec na kilka godzin, zainwestuj te 
same środki w profesjonalny multikopter i filmuj z lotu ptaka, 
ile tylko zapragniesz! 
Sięgnij po tę książkę i odkryj, co sprawia, że multikopter lata, jak go 
bezpiecznie pilotować oraz jakie środki bezpieczeństwa zachować 
w trakcie pracy Wahasz się między kupnem gotowej platformy 
i konstrukcją własnej od podstaw? Poznaj najważniejsze zalety 
i wady obydwu tych rozwiązań. Z kolejnych rozdziałów dowiesz się, 
jakie podzespoły wybrać, jak zmontować drona oraz opanować 
techniki jego pilotowania. Od podstaw przejdziesz do zaznajomienia 
się z technikami lotu z kamerą oraz zobaczysz, jak przygotować 
nagrany materiał do montażu. Książka ta jest doskonałą lekturą dla 
wszystkich osób, które chcą rozpocząć przygodę z kręceniem filmów 
z pokładu drona. 
 

 
 

 

 



Simon Monk: Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice 

Jeśli nie po drodze Ci z lutownicą i trawieniem płytek, a Twoją pasją 
jest elektronika, Arduino to platforma dla Ciebie! Dzięki niej 
rozwiniesz skrzydła i zrealizujesz swoje wymarzone projekty. 
Do rynkowego sukcesu Arduino z pewnością przyczyniły się 
świetna dokumentacja, obszerne źródła informacji oraz środowisko 
przeznaczone specjalnie do tworzenia oprogramowania. Obecnie 
dzięki tej platformie oraz dodatkowym akcesoriom jesteś w stanie 
zbudować praktycznie dowolny projekt — nieważne, czy jest to 
licznik Geigera czy sterownik oświetlenia LED. 

W tej książce główny nacisk został położony na aspekty związane 
z programowaniem Arduino. W trakcie lektury opanujesz podstawy 
języka C, a poza tym nauczysz się używać struktur danych oraz 
korzystać z analogowych i cyfrowych złączy znajdujących się na 
płytce Arduino. Ponadto poznasz możliwości standardowej 
biblioteki Arduino, sposoby zapisywania programu oraz techniki 
wyświetlania informacji na ekranach LCD. Na sam koniec dowiesz 
się, jak podpiąć płytkę Arduino do sieci, a następnie zaprogramować 
aplikację sieci Ethernet. Książka ta jest doskonałym podręcznikiem 
dla wszystkich pasjonatów elektroniki chcących lepiej poznać 
platformę Arduino. 

 
 



Marco Schwartz: Arduino. Automatyka domowa dla każdego 
 
Arduino to platforma, dzięki której budowa zaawansowanych 
układów elektronicznych stała się bardzo prosta i przyjemna. Już nie 
musisz tworzyć skomplikowanych projektów układów, wykonywać 
mnóstwa obliczeń oraz rozwiązywać problemów. Wystarczy, że 
zdobędziesz płytkę Arduino i zaczniesz tworzyć układ Twoich 
marzeń. Jeżeli marzył Ci się inteligentny dom i masz ochotę osiągnąć 
ten cel we własnym zakresie, wiedz, że dzięki tej książce i platformie 
Arduino jest to możliwe!  Sięgnij po ten poradnik i zobacz, jak 
zrealizować najróżniejsze praktyczne projekty. Bezprzewodowy 

detektor ruchu, termometr lub licznik zużytej energii to tylko 
niektóre z nich. Jeżeli chciałbyś sterować oświetleniem 

budynku za pomocą urządzeń mobilnych lub zbudować 
własną stację pogodową, także znajdziesz tu coś dla siebie, 
ponieważ książka zawiera przejrzyste opisy realizacji takich 
projektów. Na sam koniec dowiesz się, jak przerabiać urządzenia 
fabryczne, testować system oparty na Arduino oraz przygotować 
obudowę Twojego urządzenia. Książka ta jest doskonałą lekturą dla 
wszystkich pasjonatów elektroniki chcących zrealizować nowe, 
pasjonujące projekty!  
 

 
 

 



Rick Anderson, Dan Cervo: Arduino dla zaawansowanych 

Platforma Arduino to cudowne dziecko inżynierów, dzięki któremu 
świat elektroniki zyskał tysiące nowych entuzjastów. Skąd oni się 
wzięli? Dzięki Arduino nawet kompletny laik może zbudować 
atrakcyjny układ elektroniczny, który ułatwi mu życie. Jeżeli do tego 
dołożymy świetną dokumentację oraz środowisko przeznaczone 
specjalnie do tworzenia oprogramowania, to staje się jasne, dlaczego 
Arduino jest tak popularne. 

Na rynku wydawniczym obecnych jest już kilka pozycji 
poświęconych Arduino, jednak zazwyczaj zawierają one zbiory 
projektów, które czytelnik może wykonać we własnym zakresie. 
Tymczasem jeżeli masz ambicję tworzyć nowatorskie rozwiązania, 
których nie spotkasz w sieci ani w książkach, musisz zdobyć 
zdecydowanie szerszą wiedzę. Ta książka Ci jej dostarczy. W trakcie 
lektury dowiesz się, jak wykorzystać sieci radiowe XBee, 
komunikować się z systemem Android oraz integrować Arduino 
z niestandardowymi układami, takimi jak Atmel. Ponadto dowiesz 
się, jak wykorzystać wiele platform Arduino do pracy nad jednym 
problemem. A potem nauczysz się tworzyć biblioteki dla Arduino 
i udostępniać je społeczności. W tym tkwi największa siła platformy! 
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