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Rozrywka towarzyszy nam od początku istnienia człowieczeństwa, zmieniając 
się bardzo gwałtownie. Wieki temu ludzie nie mieli moŜliwości oglądania telewizji lub 
grania na komputerze. Wydaje mi się, Ŝe dziś niejednemu nastolatkowi było by 
cięŜko Ŝyć bez wspomnianych urządzeń. Jest wiele rodzajów spędzania wolnego 
czasu począwszy od grania w szachy kończąc na zabawie w wesołym miasteczku. 
PoniŜej chciałabym przedstawić nowe technologie, które w najbliŜszym czasie mogą 
być dostępne na światowym rynku. 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo otaczający nas świat się zmienia. 
JuŜ za kilka lat nie będzie wolnostojących magnetowidów, odtwarzaczy CD oraz 
DVD, Wszystkie te urządzenia będą w jednym małym pudełku, który będzie stanowił 
centrum Twojej rozrywki. Dostęp do wszystkich filmów, muzyki oraz programów 
telewizyjnych będzie moŜliwy w kaŜdym wybranym momencie oczywiście za 
odpowiednią opłatą dzięki systemowi Media Center. Będą teŜ dostępne 
wielofunkcyjne urządzenia typu set-top-box posiadające szybką sieć 
bezprzewodową. Stara technologia zapisywania plików na celulidowej taśmie nie 
będzie aktualna. Cyfrowa rozrywka będzie przetrzymywana w formie podcastów. 
W XXI wieku ludzie nie kupują juŜ telewizorów mających po 15 cali. Na rynku są 
dostępne wielkie płaskie ekrany o niesamowitej rozdzielczości mające przekątną od 
2 do 200 cali! Wkrótce obraz HDTV zostanie wzbogacony realistycznym dźwiękiem, 
który da nam wraŜenie przeniesienia się do miejsca dziejących się zdarzeń. Liczba 
głośników nie zwiększy się mając na celu polepszenie walorów słuchowych lecz 
dzięki wykorzystaniu wiedzy z psychoakustyki zostaniemy sprytnie oszukani: 
będziemy mogli usłyszeć dźwięki dochodzące z miejsc gdzie nie ma 
głośników…DuŜą nowością będzie połączenie wszystkich urządzeń 
odpowiedzialnych za umilanie nam Ŝycia w jedno magiczne pudełko, które będzie 
nam słuŜyć jako komputer TV, odtwarzacz CD, DVD. Będzie takŜe zastępować rolę 
telefonu, odbieranie wiadomości głosowych, tekstowych oraz nagłówków RSS nie 
będzie problemem dla tego gadŜetu. Moim zdaniem na rynku zawojuje firma Apple 
lub Verizon która udostępni urządzenie łączące naszą całą domową rozrywkę. Ponad 
to tego typu centra będą łączyły się telefonem komórkowym czy przenośnym 
odtwarzaczem domowym, oświetleniem, systemem grzewczym tudzieŜ centrum 
multimedialnym w samochodzie umoŜliwiając przesyłanie danych. W kaŜdym miejscu 
na ziemi, niezaleŜnie od miejsca i czasu, dzięki przenośnym urządzeniom będzie 
moŜliwe korzystanie z domowej rozrywki. Dotykowe ekrany LCD, komunikacja za 
pośrednictwem sieci Wi-Fi i odczytywanie poleceń z gestów uŜytkownika przestaną 
być domeną filmów science fiction. 

Moim zdaniem przedstawione powyŜej rozwiązanie jest niezwykle korzystne. 
Dzięki nowej technologii zaoszczędzimy duŜą ilość miejsca. Prawdopodobnie 
posiadając wszystkie wspomniane opcję w jednym urządzeniu sumaryczne wydatki 
finansowe pomniejszą się. Będziemy mieli moŜliwość oglądania wszystkiego na co 
mamy ochotę, ciesząc się zarazem wysoką jakością dźwięku i obrazu Ŝeby za kilka 
lat ponownie stanąć przed sklepową półką gdzie będzie dostępne nowsze – lepsze 
rozwiązanie… 


