
AKO FUNGUJE DOTYKOVÝ 
DISPLEJ?

V POSLEDNOM 15 ROKU DOŠLO K 
DÔLEŽITÉMU PREVZATIU NA TRHU 
PRENOSNÝCH ZARIADENÍ. PRÍSTROJE 
S KLÁVESNICOU ZVRHLI ZO SVOJHO 
TRÓNU ALTERNATÍVY S DOTYKOVOU 
KLÁVESNICOU, VĎAKA ČOMU 
MOBILNÁ TECHNOLÓGIA SA STALA 
POPULÁRNEJŠOU AKO KEDYKOLVEK 
PREDTÝM.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/vzdelavacie-materialy/ako-funguje-dotykovy-displej-bp620)
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AKO FUNGUJE DOTYKOVÝ DISPLEJ?

V poslednom 15 roku došlo k dôležitému prevzatiu na trhu prenosných zariadení. Prístroje s klávesnicou zvrhli zo 
svojho trónu alternatívy s dotykovou klávesnicou, vďaka čomu mobilná technológia sa stala populárnejšou ako 
kedykolvek predtým.

Ale ako fungujú vlastne dotykové displeje? Koľko druhov existuje a prečo sú v dnešnej dobe také populárne?

V prvpm rade objasníme samotný pojem.

Čo je to dotykový displej?
Dotykový displej je interaktívne vizuálne zobrazenie a rozhranie na zadávanie údajov v jednom, čo spraví ovládatelným 
daný prístroj so stanovením súradnicami nášho dotyku. O dotykový displej sa môžeme baviť vtedy, ak nepoužívame 
sprostredkovateľských periférií, ale displej dotýkame s prstom alebo s inou pasívnou pomôckou.

Základy technológie sa datujú do rokov 1960, avšak značný úspech bol iba koncom 90-tych rokoch a začínal so 
vznikom prístrojov PDA, potom vyvrcholila na trhu prenosných prístrojov s rozšírením tabletom a smartfónov. 

Hlavné typy dotykových displejov

Rezistívne: rezistívný povrch sa skladá z dvoch tenkých kovových vrstiev rôzneho napätia, medzi čími v 
bežnom prípade je jedne tenká medzera. Ak dotkneme displej, tak medzi dvoma vrstvami sa vytvorí fyzický 
kontakt na vplyv čoho sa zmení ich elektrický náboj. Na základe rozsahu zmeny jeden navádzací čip vypočíta, 
že presne kde sme dotkli panel.
Kapacitné: v prípade kapacitnej technológie je umiestnená jedna citlivá elektrická komora a pod tým je jeden 
tvrdý, transparentný ochranný povrch (sklo alebo plast). Ak panel dotkneme prstom, tak spôsobujeme poruchu v 
elektrickom poli, čo vníma navádzací čip a na základe toho definuje našu pozíciu. Tento druh ovládania oproti 
rezistívnemu riešeniu vie vnímať aj viac dotykov súčasne na viacerých bodov.
Optické: v prípade optického displeja nie je potrebný špeciálny dotykový povrch. Práce bežne vykonajú infra-
LED-y, ktoré tvoria jeden viditeľný povrch pred používatelom. Avšak pozíciu dotykového bodu aj tu sa stanovuje 
porucha prostredníctvom dotyku. Dnes už existuje viac typov optického riešenia s rôznými riešeniami, avšak táto 
technológia v každej forme má jednu nevýhodu oproti predchádzajúcich variantov. Ak je lacná, tak 
pravdepodobne je nepresná a ak je presná, tak optický dotykový displej znamená ovela drahšiu alternatívu.
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