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  Co można zmieścić w zegarku? 

 
W naturze jest tak, że człowiek myśli o przyszłości, planuje, sugeruje, jakie innowacje 
mogą być wprowadzone w nasze codzienne życie. Wiemy z doświadczenia, że ważne są 
nie tylko wielkie odkrycia, ale i udoskonalenie urządzeń, które mamy dzisiaj. 
  
Do urządzeń, które się polepsząją regularnie, odnoszą się także zwykłe zegarki. Już w 
dniu dzisiejszym istnieją tak zwane smartwatchs czy smartzegarki, które są wypełnione 
różnymi funkcjami. Ciągły pomiar tętna, dostęp do różnorodnych informacji, możliwość 
odebrania komórki… Nie jest to pełna lista funkcji zegarka, którymi możemy posługiwać 
się już od dzisiaj. Co wtedy czeka na nas w przyszłości? 
 
Dostęp do internetu byłby świetnym dodatkiem w zegarkach przyszłości. Aby coś 
odnaleźć w światowej pajęczynie, dobrze byłoby wygodnie wprowadzać potrzebne 
zapytania. Ośmielę się przewidzieć, że zegarki będą mogły wyświetlać klawiaturę. Być 
może w powietrzu w postaci hologramu, a może na jakąś inną dowolną powierzchnię. 
Na początku, myślę, będzie możliwość pisania tylko jedną ręką, ale postęp nie stoi w 
miejscu i dla naszej wygody ten system zostanie ulepszony i już potem będziemy mogli 
pisać dwiema rękami. W każdym razie pełnowymiarowa klawiatura jest wygodniejsza 
niż mały wyświetlacz zegarka. A co z ekranem? Jeżeli będzie możliwość wyświetlania 
klawiatury, to i ekran też będzie wyświetlany w podobny sposób. Przy korzystaniu z 
klawiatury jedną ręką może on być wyświetlany na przedramieniu, ale przy 
wprowadzaniu jakiegoś zapytania dwoma rękami, nie jest to już tak wygodne. Lepszym 
byłoby wtedy wyświetlanie w powietrzu. W takim przypadku zawsze będziemy mieli 
przy sobie małą wersję komputera. 
 
Jak często się zdarza, że zapominamy w domu telefon komórkowy, kartę bankową i t.d.? 
Zastąpiłabym to wszystko jedną rzeczą – zegarkiem. W naszych komórkach już jest 
funkcja płatności. Wydaje mi się, że w przyszłości jest to możliwe także dla 
smartzegarka. Zadaniem zegarka będzie umieszczanie róznych funkcji w jednym 
gadżecie. Nie będziemy musieli nosić ze sobą niepotrzebnych rzeczy. Będziemy 
potrzebowali tylko smartzegarka na nadgarstku, który nie będzie zajmował dużo 
miejsca i będzie zawsze przy właścicielu. 
 
Tak, innowacje są potrzebne. Dzięki nim człowiek może robić takie rzeczy, o których w 
przeszłości nie był w stanie nawet pomyśleć. Ale z czasem zegarki coraz bardziej stają 
się podobne do komórek i istotne jest to, by one, nawet jeżeli to są smartzegarki, nie 
straciły swojej głównej funkcji – wyświetlania czasu. 

 


