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  All in one 
 

Od jakiegoś czasu  modne jest  otaczanie się wieloma gadgetami. Trzeba 
mieć modny zegarek, najnowszy telefon, urządzenie do odtwarzania mp3 i 
oczywiście netbooka. Myślę, że niedługo modne będzie noszenie tylko jednej rzeczy 
która będzie pozwalała robić nam wszystko to na co mamy ochotę.  

Już od dawna producenci telefonów komórkowych dążą do miniaturyzacji i 
faktycznie teraz możemy mieć malutkie telefoniki. Jednak teraz nikomu to nie 
wystarczy ludzie potrzebują smartfonów, a nie komórek. Teraz chcemy mieć przy 
sobie jedną rzecz w której jest kalendarz, dostęp do Internetu, telewizja. Myślę, że 
zmierzamy do tego by w naszych kieszeniach znajdowały się urządzenia wielkości 
kostki do gry, które po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku staną się poręczną 
komórką, laptopem lub wielkim ekranem telewizyjnym. Będzie to swego rodzaju 
plastyczne urządzenie, które dzięki nanotechnologii samo w sobie będzie miało 
możliwość wyświetlania treści na swojej powierzchni, a zarazem posiadać będzie 
systemem wyświetlaczy holograficznych, czujników laserowych i optycznych. 
Będziemy za jego pomocą mogli odtwarzać muzykę, oglądać filmy, telefonować, 
pisać wiadomości tekstowe, korzystać z Internetu, grać, robić zdjęcia. Wszystko to 
przy użyciu wielopoziomowego, inteligentnego interfejsu pozwalającego na kontrolę 
za pomocą dotyku, ruchu i głosu, a sięgając jeszcze dalej- myśli, które to rozwiązanie 
byłoby najdoskonalsze. Będziemy mogli dopasować to urządzenie do tego, co 
aktualnie chcemy robić, np. jeżeli będziemy jechać komunikacją miejską nasz 
przyrząd zamieni się w odtwarzacz mp3, jeżeli natomiast będziemy robić imprezę 
wtedy będziemy mogli bawić się przy większych głośnikach, gdzie urządzenie 
położone na stole wibrując wykorzysta blat jak „membranę” w klasycznym sprzęcie 
audio.  

Jednak zanim to nastąpi producenci wprowadzą do procesu produkcji 
nanotechnologię, dzięki której będzie można dowolnie urządzenia kształtować, np. 
złożyć tak, żeby wyglądały jak komórka, a gdy będziemy potrzebowali laptopa 
będziemy mogli je rozłożyć, by wygodnie korzystać z Internetu, czy notować na 
zajęciach. Żeby pisanie było wygodniejsze za pomocą odpowiedniej funkcji włączymy 
wypukłe klawisze, które bardzo poprawiają komfort użytkowania, chociaż zawsze 
będzie można skorzystać z oprogramowania zmieniającego mowę na pismo i 
pozostawiając proces notowania w tle sami wyszukamy dodatkowe informacje o 
temacie zajęć w Internecie.  

Nanotechnologia wydaje się wielką szansą na zrealizowanie tych śmiałych 
planów i zrewolucjonizowanie świata techniki, a dążenie do podobnych celów już dziś 
zobaczyć możemy w postaci tworzenia elastycznych ekranów przez firmę Samsung 
(pod marką Youm), nadal jednak ograniczenia wynikające z obecnie stosowanej 
technologii wydają się nie do przeskoczenia i zanim ujrzymy coś zbliżonego do 
mojego pomysłu minie, moim zdaniem, przynajmniej dekada. 


