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Ko nwergencja

Fot. Philips

mediów trafia
„pod strzechy”

Producenci sprz´tu na ca∏ym Êwiecie tworzà nowe wizje cyfrowego
˝ycia. Bardzo innowacyjne projekty, takie jak Connected Planet Philipsa,
Homevita Samsunga, czy Digital House Intela pozwalajà myÊleç, ˝e ju˝

w najbli˝szej przysz∏oÊci b´dziemy korzystaç
z pe∏ni funkcjonalnych cyfrowych mieszkaƒ,
wyposa˝onych w urzàdzenia, które b´dà ze
sobà doskonale wspó∏pracowaç. Jeszcze, np. 10 lat te-

Cyfrowa konwergencja
mediów sta∏a si´ faktem
dzi´ki temu, ˝e producenci
cyfrowych urzàdzeƒ zacz´li
ze sobà wspó∏pracowaç.

mu budow´ cyfrowych domów czy mieszkaƒ mogli zrealizowaç ludzie dysponujàcy naprawd´ wielkim pieni´dzmi. W po∏owie lat 90. zachwycaliÊmy
si´ domem Billa Gates’a, który kosztem wielu milionów dolarów naszpikowany zosta∏ cyfrowymi urzàdzeniami, dzieki czemu, np. jego lodówka
mog∏a zamawiaç przez Internet produkty. W ciàgu ostatnich lat nastàpi∏
jednak tak wielki post´p technologiczny, ˝e technologia i idea budowy cyfrowych mieszkaƒ bardzo powoli, ale jednak zacz´∏a wkraczaç pod strzechy zwyk∏ych Êmiertelników.
Gdy powstawa∏y pierwsze cyfrowe domy, nikt nie myÊla∏ o tym, by wszystkie urzàdzenia mog∏y ze sobà wymieniaç informacje. Co wi´cej, by∏y one
budowane z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych, jednak bardzo drogich, bo nie standardowych technologii. Producenci sprz´tu nie wspó∏pracowali ze sobà, nie korzystali ze wspólnych projektów, co równie˝ wp∏ywa∏o na tak znaczne koszty realizacji.
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W ostatnich latach nastàpi∏y bardzo du˝e zmiany, g∏ównie w sposobie projektowania cyfrowych mieszkaƒ. Zacz´to wykorzystywaç powszechnie dost´pne, tanie i standardowe technologie, a coraz wi´kszego znaczenia nabiera sama koncepcja cyfryzacji ˝ycia, oparta na urzàdzeniach wspó∏pracujàcych ze sobà. Pojawi∏o si´

Najnowsza rodzina produktów Philips Streamium oparta zosta∏a na coraz popularniejszym standardzie przesy∏ania danych WiFi, który umo˝liwia cyfrowà transmisj´ danych i wzajemnà wspó∏prac´ komputerów PC
i urzàdzeƒ audio-wizualnych. Jednym z takich koncepcyjnych urzàdzeƒ jest najnowszy telewizor z serii Streamium. Wykorzystuje on bezprzewodowà sieç
802.11g , dzi´ki której na ekranie odbiornika b´dzie
mo˝na oglàdaç zdj´cia lub filmy przesy∏ane bezpoÊrednio z komputera lub Internetu.

nowe poj´cie : Cyfrowa konwergencja, oznaczajàca proces ∏àczenia
wielu ró˝nych technologii, którego celem jest wzajemna wymiana
danych i szybka komunikacja pomi´dzy urzàdzeniami cyfrowymi.

Z wystawy prosto pod „strzechy”…

Konwergencja cyfrowa jest zjawiskiem, pewnà ideà projektowania, dzi´ki której urzàdzenia, które istniejà od
lat, zostajà wyposa˝ane w nowe funkcje i nabierajà nowego znaczenia dla cz∏owieka. Wyobraêmy sobie np.
cyfrowy aparat fotograficzny i telewizor: dzi´ki technologii NFC opracowanej przez Philipsa mo˝emy zbli˝yç
aparat do odbiornika TV, a nasze zdj´cia po chwili pojawià si´ na ekranie. To samo stanie si´, je˝eli zbli˝ymy
telefon z utworami mp3 do sprz´tu audio, nasz sprz´t
Hi-Fi po chwili zacznie odtwarzaç ulubionà piosenk´.
Transfer danych pomi´dzy urzàdzeniami odbywa si´ automatycznie i bez ˝adnej ingerencji cz∏owieka. Sprz´t
wyposa˝ony w technologi´ NFC (Komunikacja Bliskiego Pola) automatycznie rozpoznaje rodzaj danych do
skopiowania, a wi´c mo˝emy powiedzieç, i˝ dysponuje
pewnym rodzajem „cyfrowej inteligencji”.

Na uwag´ zas∏uguje przedstawiony na ubieg∏orocznym
Cebicie system kina domowego Streamium MX6000i,
∏àczàcy odtwarzacz DVD, wielokana∏owy wzmacniacz
audio 5.1 z bezprzewodowym dost´pem do zasobów
komputera PC oraz Internetu, takich jak pliki MP3,
klipy wideo, gry sieciowe (web games) czy zdj´cia. Aby
urzàdzenia mog∏y szybko nawiàzywaç ∏àcznoÊç i bezproblemowo komunikowaç si´ ze sobà, Philips stworzy∏
specjalne bezprzewodowe ∏àcza multimedialne z serii
Streamium SL400i i SL300. Ich zadaniem jest przesy∏anie drogà bezprzewodowà multimedialnych treÊci
z komputera lub Internetu do odbiornika telewizyjnego oraz do domowych systemów audio.

Wizja Connected Planet Philipsa
Dzia∏ Elektroniki U˝ytkowej Philips Consumer Electronics, zaprezentowa∏ w ubieg∏ym roku projekt pod
nazwà Connected Planet, który ma stanowiç podwaliny wielkiej cyfryzacji codziennego ˝ycia cz∏owieka.
G∏ównym celem tego projektu jest umo˝liwienie ludziom dost´pu do cyfrowych zasobów danych (informacji, rozrywki, serwisów) w dowolnym miejscu i czasie – zarówno w domu, jak i poza nim.
– Celem projektu Connected Planet jest uwolnienie ludzi od
obecnych barier technologicznych i pokazanie im nowych mo˝liwoÊci. Technologia cyfrowa roÊnie w si∏´, poniewa˝ jest coraz
bardziej funkcjonalna, dost´pna i przyjazna. Nadszed∏ odpowiedni moment, aby umo˝liwiç ludziom intuicyjny i natychmiastowy dost´p do Êwiata cyfrowej informacji i rozrywki –
stwierdzi∏ Gottfried Dutine, wiceprezydent Royal Philips Electronics.

Fot. Matthew Bowden
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Aby cyfrowa konwergencja urzàdzeƒ nabra∏a jeszcze wi´kszego
znaczenia, Philips nawiàza∏ d∏ugofalowà wspó∏prac´ ze spó∏kà
Yahoo, której najwa˝niejszym celem jest rozwijanie i dostarczanie
treÊci oraz dostosowanych serwisów internetowych dla urzàdzeƒ
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z serii Streamium.

Dla u˝ytkowników jest
dost´pna szeroka gama serwisów informacyjnych i rozrywkowych (radio internetowe LAUNCHcast, wideoklipy na ˝àdanie, zwiastuny filmów i serwisy fotograficzne online). Dedykowane treÊci multimedialne mo˝na ju˝ odbieraç za poÊrednictwem telewizorów i domowych systemów rozrywki Philipsa.

Zalety technologii NFC
Near Field Communications (NFC) to bezprzewodowa
technologia komunikacji dzia∏ajàca na cz´stotliwoÊci
13.56 MHz. Umo˝liwia ona wymian´ danych pomi´dzy ró˝nymi urzàdzeniami znajdujàcymi si´ w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 10 cm. Gdy dwa urzàdzenia wyposa˝one w NFC znajdà si´ w wystarczajàco blisko, rozpoznajà si´ i okreÊlajà, w jaki sposób mogà ze sobà
wspó∏pracowaç. Technologia ta szerzej opisana na wst´pie artyku∏u, nie tylko umo˝liwia u˝ytkownikom szybkie i ∏atwe ∏àczenie ze sobà ró˝nych urzàdzeƒ bez u˝ycia jakichkolwiek kabli, ale co najwa˝niejsze, stanowi
najbardziej naturalnà i wygodnà metod´, znacznie poszerzajàc mo˝liwoÊci wzajemnej interakcji.
Wykorzystujàc technologi´ NFC Philips wspólnie Visa
International opracowa∏ nowy bezdotykowy system
p∏atnoÊci, który mo˝e z nied∏ugim czasie zrewolucjonizowaç rynek p∏atnoÊci elektronicznych. O technologii
tej pisaliÊmy szerzej w numerze 5/2004 wydania „eFaktów”. Dzi´ki niej nasz telefon korówkowy mo˝e zastàpiç kart´ kredytowà, a p∏atnoÊç odbywa si´ po zbli˝eniu aparatu do terminala p∏atniczego. Co wi´cej, nie
musimy wpisywaç ˝adnych kodów PIN ani hase∏.

Chipy nowej generacji
Urzàdzenia wspó∏pracujà ze sobà tak˝e dzi´ki chipom
nowej generacji dedykowanym do zastosowaƒ multimedialnych. Jednym z takich uk∏adów jest Nexperia,
kompleksowy chip, który potrafi przetwarzaç telewizyjny sygna∏ wysokiej rozdzielczoÊci HDTV, cyfrowe
zdj´cia czy multimedialny strumieƒ z Internetu, a tak˝e ulepszaç jakoÊç standardowej transmisji telewizyjnej.
Inny rodzaj uk∏adów Nexperia stanowi serce nowoczesnych telefonów komórkowych, umo˝liwiajàcych przesy∏anie obrazów, ods∏uchiwanie mp3, czy robienie zdj´ç
aparatem cyfrowych.
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Cyfrowa inspiracja
Intel inwestuje wielkie pieniàdze w projekt „Digital
House”, którego wizja wykracza znacznie poza cztery
Êciany domu i zapewnia znacznie wi´cej korzyÊci ni˝ tylko rozrywk´. Idea budowania cyfrowego domu, popularyzowana przez Intela, polega przede wszystkim na
dost´pie do treÊci w dowolnym czasie, miejscu i z wykorzystaniem dowolnego urzàdzenia. Najnowsze technologie majà byç wykorzystywane zarówno w celach
rozrywkowych, jak i do nauki czy komunikacji, a ich
instalacja i obs∏uga nie mo˝e stwarzaç u˝ytkownikowi
˝adnych problemów. Komunikacja mi´dzy wszystkimi
urzàdzeniami cyfrowymi b´dzie si´ odbywaç z wykorzystaniem technologii radiowych – g∏ównie Wi-Fi czy
Bluetooth.
Kolejnà firmà, która tworzy wizj´ cyfryzacji ˝ycia poprzez konwergencj´ mediów jest Samsung i jego flagowy projekt Homevita. Jego celem jest po∏àczenie
wszystkich cyfrowych urzàdzeƒ, dzi´ki czemu w ka˝dym miejscu domu b´dzie mo˝liwy dost´p do filmów,
gier i muzyki. Homevita to równie˝ dodatkowe us∏ugi,
które umo˝liwiajà komunikacj´ z bliskà nam osobà, bez
wzgl´du na to, gdzie ona si´ w danej chwili znajduje.
Bardzo wa˝ny element projektu stanowià tak˝e komputerowe systemy bezpieczeƒstwa dla domu, których
zadaniem jest ochrona przed w∏amaniami i kradzie˝à,
po˝arem czy innymi nag∏ymi wypadkami losowymi.
Projekt ten mo˝na zobaczyç w dwóch galeriach w Seulu oraz w Moskwie.

Cyfrowa konwergencja mediów
sta∏a si´ faktem dzi´ki temu, ˝e
producenci cyfrowych urzàdzeƒ
zacz´li ze sobà wspó∏pracowaç, czego efektem sà produkty, które mo˝na bezproblemowo
pod∏àczyç do sieci domowej i spaç spokojnie, poniewa˝
b´dà one ze sobà doskonale wspó∏pracowaç. Sytuacja
w cyfrowym Êwiecie zmieni∏a si´ a˝ tak bardzo, i˝ obecnie mamy ju˝ do czynienia z kompleksowym systemem
inteligentnych urzàdzeƒ. Dzi´ki wykorzystaniu standardowych technologii przy projektowaniu tych urzàdzeƒ stanà si´ one w najbli˝szych latach dost´pne dla
przeci´tnego cz∏owieka. A wi´c ju˝ wkrótce nasze domy b´dà cyfrowe, a nasze ˝ycie nieustannie b´dzie podlegaç cyfryzacji z korzyÊcià dla nas…

>

