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Telefon komórkowy za 10 lat 
 
 
Bardzo  szybko rozwija się technologia. Zastanawiamy się, co może stać się za 10 lat. 
Szczególnie interesujące jest obserwowanie ewolucji telefonów komórkowych. Z roku na rok 
telefony komórkowe zawierają coraz to nowsze udoskonalenia, a to, co teraz wydaje się 
szczytem myśli technicznej, stanie się miernością za sześć miesięcy, a za rok będzie 
beznadziejnie przestarzałe. 

Jaki będzie telefon przyszłości? Można mówić o tym bez końca. Być może za 10 lat 
telefony staną się elastyczne i przejrzyste? Eksperci firmy Nokia stworzyli już telefon 
koncepcyjny, który różni się od wszystkich innych tym, że jest niewiarygodnie elastyczny. 
Model ten nosi nazwę Nokia HumanForm. Koncepcja ma elastyczną strukturę i bardzo 
interesujący design. Warto zauważyć, że przy pewnym zgięciu użytkownik kontroluje 
niektóre funkcje. Ekran Nokia HumanForm jest również elastyczny, ale jest również tak 
przejrzysty, jak cały telefon. Panel dotykowy obejmuje całą przednią część telefonu. 
Struktura interfejsu jest również elastyczną strukturą. Na przykład, zgięcie ciała zmienia skalę 
obrazu na wyświetlaczu. Ponadto elementy kontrolne są gestami w przestrzeni 
trójwymiarowej, ale należy zauważyć, że takie zarządzanie jest już na wielu nowoczesnych 
smartfonach. Nokia HumanForm ma technologię "elektro-dotykową", co oznacza, że 
właściciele tego telefonu będą mogli odczuć fakturę obiektów na zdjęciu. 

Co stanie się z telefonami za 10 lat? Telefony będą przejrzyste i elastyczne, a być 
może nigdy nie będą wymagały ładowania. Być może telefony komórkowe będą w stanie 
odczytać informacje z naszego mózgu, zawładną naszą pamięcią, zapiszą ją i dzięki temu 
będziemy mogli w każdym momencie pamiętać dokładnie to, co było w odległej przeszłości. 
Wtedy na pewno niczego nie zapomnimy. Już teraz telefony są połączone z zegarem, a zegar 
spełnia funkcje telefonu, z każdym dniem coraz więcej osób kupuje i używa takich zegarków i 
prawdopodobnie za 10 lat każdy będzie korzystał tylko z tego rodzaju zegarka. A co jeśli w 
przyszłości ludzie będą wykonywać funkcje telefonu, to znaczy, że telefon zostanie 
zlikwidowany, a nawet wbudowany w ludzkie ciało lub przekształcony w "inteligentne 
okulary". Inteligentne okulary będą wyposażone w mikrofon i miniaturowy głośnik, będą 
miały dostęp do Internetu, będą mogły wykonywać zdjęcia i filmy. 
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