
Wraz z wprowadzeniem iPada* powstaje rynek tabletów

Wprowadzenie Amazon Kindle*

Wprowadzenie Sony LIBRIé*, pierwszego czytnika E-booków

Wprowadzenie na masowy rynek pierwszego peceta i modemu PC

Skonstruowanie Osborne*, pierwszego laptopa

Intel 4004, pierwszy komercyjny procesor, wchodzi na rynek

Sprzedaż laptopów przewyższa sprzedaż desktopów po raz pierwszy w historii

Powstaje pierwszy komputer mainframe z dostępem do sieci

Rusza Hotmail*, pierwsza usługa poczty e-mail działająca w Internecie
Powstaje sieć WWW

Powstaje Google*

Powstaje Facebook*

Powstaje Intel

Prezentacja pierwszego smartfona, Palm Kyocera*

Wprowadzenie Xbox LIVE*

Wprowadzenie Sega Dreamcast*, pierwszej konsoli do gier z dostępem do sieci

BMW* produkuje pierwszy samochód z dostępem do sieci

BMW* oferuje pełny dostęp do Internetu w samochodzie

Dostępność pierwszych inteligentnych mierników energii łączących się z siecią

Pierwszy telewizor z dostępem do sieci, Roku Netflix*

Rusza Google TV* oraz rozwiązanie Freebox Revolution
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31 miliardów urządzeń podłączonych do Internetu

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

podłączonych urządzeń

i 4 miliardy użytkowników  do roku 2020
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Ponad milion komputerów PC sprzedawanych każdego dnia

The Internet of Things
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The data referenced in this document came from a variety of sources. For a full list please visit: www.intel.co.uk/internetofthings                
Intel is a trademark of Intel Corporation in the United States and other countries.               *Other names and brands may be claimed as the property of others. 

Internet się zmienia, znowu. Codziennie miliardy ludzi łączą się z Internetem za pośrednictwem miliardów urządzeń – 
komputerów, smartfonów czy telewizorów, żeby wymienić tylko kilka. Choć w centrum tych zmian nadal znajduje się 
komputer osobisty, to jednak dostęp do Internetu jest dziś również właściwością samochodów, sprzętu fitness, robotów 
fabrycznych czy automatów z napojami. Dzięki temu połączony globalną siecią świat wpływa na sposób, w jaki żyjemy. 

Poniżej przedstawiamy przygotowaną przez Intela grafikę prezentującą jak gwałtownie wzrosła liczba podłączonych 
do sieci urządzeń od czasu powstania Internetu i komputera osobistego i jak będzie rosła do roku 2020. 
Internet już jest ogromny, a będzie jeszcze dużo większy.


