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To m a s z S z e t y ƒ s k i

Cyfrowe domy

Fot. Stanley Elliott

i ich techniczna inteligencja

Od poczàtku dziejów ludzkoÊci dom by∏ dla cz∏owieka schronieniem,
miejscem odpoczynku, relaksu, czyli sp´dzania wi´kszej cz´Êci ˝ycia. Cz∏owiek zawsze stara∏ si´ swoje mieszkania tak zaprojektowaç, aby zapewniç
sobie maksymalny komfort, czyli po∏àczyç pi´kno jego wyglàdu z ergonomià u˝ytkowania. Mieszkanie ma byç przyjemnym miejscem zarówno dla
duszy, jak i dla cia∏a. Przez ca∏e wieki to w∏aÊnie cz∏owiek by∏ jedynà „wyspà inteligencji” w swoim domu. Sytuacja zmieni∏a si´ nie tak dawno, za
sprawà nowoczesnych technologii, a g∏ownie za sprawà rozwoju elektroniki, teleinformatyki i sieci komputerowych. Niemo˝liwe sta∏o si´ prawdziwe i rzeczy martwe zacz´∏y uczyç si´ inteligencji od cz∏owieka, a mówiàc
ÊciÊlej, to cz∏owiek pragnie tchnàç chocia˝ niewielki u∏amek zdolnoÊci samodzielnego myÊlenia w urzàdzenia elektroniczne.
Idea budowy cyfrowych mieszkaƒ powsta∏a ju˝ ponad 20 lat temu, kiedy
japoƒscy uczeni próbowali stworzyç inteligentne urzàdzenia, które s∏u˝y∏yby cz∏owiekowi w jego domu, jednak ten pomys∏ opiera∏ si´ przede
wszystkim na rozwiàzaniach mechanicznych, które nie mia∏y wiele wspólnego
z dzisiejszà „inteligencjà cyfrowà”. Na poczàtku lat 90. XX wieku najbogatszy wtedy cz∏owiek Êwiata – Bill Gates stworzy∏ sobie kosztem kilkudziesi´ciu milionów dolarów cyfrowy dom, który budzi∏ podziw ca∏ego Êwiata i by∏
tematem wielu artyku∏ów w mediach. Zach´ceni tym pomys∏em inni naukowcy i in˝ynierowie zacz´li tworzyç w∏asne inteligentne domy, które sà
swoistymi laboratoriami, gdzie bada si´ wp∏yw inteligentnych urzàdzeƒ na
˝ycie cz∏owieka.

Idea budowy cyfrowych
mieszkaƒ powsta∏a ju˝ ponad 20 lat temu, kiedy japoƒscy uczeni próbowali
stworzyç inteligentne urzàdzenia, które s∏u˝y∏yby cz∏owiekowi w jego domu.

>

4/2005

aktualnie znajdujemy– mierzenia poziomu Êwiat∏a, liczenia osób w pomieszczeniach i dostosowywania warunków do aktualnych potrzeb.
Kolejnà nowink´ technologicznà znajdziemy w miejscu,
w którym regenerujemy nasze si∏y poprzez sen. Sypialnia zosta∏a wyposa˝ona w specjalny projektor NEBULA,
umieszczony na suficie, a jego zadaniem jest wyÊwietlanie obrazów odpowiednich do nastroju mieszkaƒców oraz
uzale˝nionych od pory dnia i wzbogacajàcych wra˝enia,
np. podczas zasypiania – w nocy gwiaêdziste niebo
a podczas porannej pobudki – jasne chmury na b∏´kitnym niebie. Ka˝dy cz∏owiek bezpoÊrednio po wstaniu
z ∏ó˝ka w´druje do ∏azienki, która równie˝ przywita nas
niesamowitymi, cyfrowymi wra˝eniami. W ∏azienkowym
lustrze jest zamontowany wyÊwietlacz-telewizor –
Inteligent personal care enviroment, umo˝liwiajàcy wyÊwietlanie dzieciom kreskówek podczas mycia z´bów, a doros∏ym – najÊwie˝szych informacji. Standardem w tworzeniu wspó∏czesnych cyfrowych mieszkaƒ jest konwergencja mediów, która ma zapewniç automatycznà i bezproblemowà konfiguracj´ i wymian´ danych pomi´dzy
wszystkimi urzàdzeniami. W HomeLab odpowiada za to
technologia WWICE (Window on the World of Communication and Entertainment), która ∏àczy wszystkie domowe urzàdzenia w jeden system zarzàdzajàcy i umo˝liwia
dost´p do ró˝nych typów danych – poczty g∏osowej, wideo, muzyki w ka˝dym z pomieszczeƒ. Któ˝ z nas nie
chcia∏by wydawaç g∏osem poleceƒ urzàdzeniom. Teraz
jest to ju˝ mo˝liwe dzi´ki technologii PHENOM, która zapewnia ∏àcznoÊç bezprzewodowà i rozpoznawanie
g∏osu, dzi´ki czemu mo˝emy, np. oglàdaç nasze ulubione zdj´cia w dowolnym pokoju, na dowolnym monitorze, a tak˝e zdalnie zarzàdzaç pracà naszych domowych
urzàdzeƒ.

HomeLab – (nie)zwyk∏y dom
Dom ten zosta∏ zaprojektowany i stworzony przez firm´ Royal Philips Electronics w holenderskim mieÊcie
Eindhoven. Do mieszkania w tym laboratorium zapraszani sà zwykli ludzie, a naukowcy poprzez obserwacj´ mieszkaƒców mogà lepiej poznaç i zrozumieç ich
potrzeby. Dzi´ki temu w przysz∏oÊci nowoczesne urzàdzenia b´dà mog∏y byç bardziej dopasowane do potrzeb cz∏owieka, zanim trafià na rynek. G∏ównym za∏o˝eniem, jakie przyÊwieca twórcom tego projektu, jest
Êwiat wype∏niony Inteligentnym Otoczeniem (Ambient
Inteligence). To nie cz∏owiek ma byç

zmuszany do nauki nowoczesnych technologii, ale to technologie maja nauczyç si´ rozpoznawaç ludzkie zachowania i przyzwyczajenia. Tak wi´c HomeLab nie jest tylko

kolejnym martwym projektem czy „zimnym” modelem domu przysz∏oÊci. Miejsce to jest „˝ywym” i jak
najbardziej rzeczywistym domem, w którym technologie naprawd´ dzia∏ajà, a termin ich wprowadzenia na
rynek konsumencki to zaledwie okres kilku najbli˝szych lat. W domu tym znajduje si´ wiele prototypowych urzàdzeƒ Ambient Inteligence, które, np. reagujà na potrzeby ludzi wyra˝ane g∏osem, gestem lub minà. Jednà najwa˝niejszych technologii, która przewija
si´ na ka˝dym kroku w cyfrowym domu, jest
„EASY ACCES”. S∏u˝y ona do przewidywania potrzeb mieszkaƒców, np. rozpoznawania nuconych melodii czy analizowania otoczenia, w jakim si´

Zaprojektuj sam swój cyfrowy dom
Laboratorium ma jednà wad´, s∏u˝y do testowania, a niecierpliwoÊç od zawsze cechowa∏a cz∏owieka. Wyruszmy
wi´c po inteligentne urzàdzenia prosto do sklepów. Codziennie po pracy wielu ludzi boryka si´ z problemem gotowania obiadu. Wielu z nas jest tak zapracowanych, ˝e
bardzo póêno wraca do domu i na d∏ugie gotowanie nie
ma ju˝ czasu. Co powiemy na inteligentnà
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kuchenk´, której procesem gotowania
mo˝emy zarzàdzaç, np. przez telefon
komórkowy czy Internet? Firma Whirlpool

wypuÊci∏a na rynek kuchenk´ o nazwie Polara, która dysponuje systemem utrzymywania niskiej temperatury, co
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jest bardzo istotne w przypadku przygotowywania lub
odgrzewania potraw, szczególnie mi´snych. Gdy wychodzimy z pracy, mo˝emy naszej kuchence zleciç za poÊrednictwem komórki podgrzewanie obiadu, a jeÊli wiemy, ˝e
si´ spóênimy, to kolejne polecenie mo˝e wstrzymaç ten
proces lub go spowolniç. O braku czasu cz∏owieka w dzisiejszym Êwiecie ju˝ wspominaliÊmy, wi´c in˝ynierowie
wymyÊlili dla nas ju˝ par´ lat temu specjalnà, inteligentnà lodówk´, która dzi´ki po∏àczeniu z Internetem zamówi w sklepie brakujàcy towar, który zostanie nam dostarczony szybkà pocztà kurierskà.

Ku c h n i a – n a j b a r d z i e j p o p u l a r n y
poligon
Opisane wczeÊniej sprz´ty kuchenne muszà mieç jakieÊ centrum zarzàdzania, które b´dzie kontrolowaç ich prace. Firma Beyond stworzy∏a urzàdzenie o nazwie iCEBOX, które w∏aÊnie pe∏ni takà funkcj´. Mo˝e ono sterowaç pracà
wszystkich urzàdzeƒ kuchennych, umo˝liwia nam tak˝e
oglàdanie filmów i cyfrowych programów telewizyjnych,
surfowanie po Internecie, s∏uchanie muzyki i radia. Z urzàdzeniem tym mo˝emy tak˝e zintegrowaç kamery z pokoi
w naszym domu, dzi´ki temu mo˝emy kontrolowaç zabaw´ dzieci, czy sprawdzaç, kto puka do naszych drzwi.

Expres sam robi kaw´, a kuchenka…
Gdy wstajemy rano i nie za bardzo mo˝emy si´ „obudziç”, bardzo cz´sto to w∏aÊnie kawa jest tym specyfikiem, który postawi nas na nogi. Ale, ˝eby tak ktoÊ nam
t´ kaw´ jeszcze zrobi∏… Teraz nic prostszego, wystarczy
tylko dokonaç zakupu inteligentnego expresu firmy Beyond -Westinghouse, który sam przyrzàdzi nam kaw´
o ustalonej godzinie. Nie potrafimy odpo-

wiednio dobraç czasu przyrzàdzenia potrawy? Zleçmy to zadanie
naszej inteligentnej kuchence mikrofalowej, która sczytuje kody kreskowe na opa-

kowaniach produktów i na ich podstawie sama dopiera
w∏aÊciwy czas podgrzewania. Kuchenka ta jest w pe∏ni
programowalna, co oznacza, ˝e mo˝emy do jej pami´ci
wpisaç, np. sposób pieczenia kurczaka czy innej potrawy.
Kolejnym urzàdzeniem firmy Beyond jest HomeHub,
który równie˝ steruje pracà urzàdzeƒ kuchennych. Dodatkowo posiada on funkcje zarzàdzania finansami domowników, sprawdza i prezentuje aktualnà prognoz´ pogody, najnowsze wiadomoÊci z kraju i ze Êwiata, a codziennie rano mo˝e nas powitaç naszà ulubionà piosenkà.

Wideofony zamiast telefonów
Dla ludzi oddalonych o siebie o tysiàce kilometrów bardzo
d∏ugo jedynym, szybkim sposobem komunikacji pozostawa∏ kontakt telefoniczny. Teraz mo˝emy za poÊrednictwem
komputera pod∏àczonego do Internetu przesy∏aç tak˝e obraz. Jednak firma Vialta stworzy∏a urzàdzenia – wideofony,
dzi´ki którym mo˝emy oglàdaç na ma∏ym ekranie swojego rozmówce i nie potrzebujemy do tego celu komputera
i ∏àcza internetowego. Urzàdzenia te do komunikacji wykorzystujà zwyk∏e linie telefoniczne, a ich cena w zale˝noÊci od modelu waha si´ w graniach od 150 do 300 dolarów.
Wyposa˝one sà w 3,5 calowy wyÊwietlacz, modem oraz
wspó∏pracujà z najzwyklejszym telefonem stacjonarnym.
Firma Vialta jest równie˝ producentem urzadzenia Beamer
TV, który równie˝ pe∏ni funkcj´ wideofonu, ale mo˝na go
pod∏àczyç do telewizora czy monitora i rozkoszowaç si´
oglàdaniem swojego rozmówcy na du˝ym ekranie.

Inteligentna ∏azienka
Jednym z najnowszych pomys∏ów jest cyfrowa wanna,
której producentem jest firma Sanyo. Nape∏nia si´ ona
wodà w ciàgu 60 sekund, a nast´pnie sama myje, sp∏ukuje i suszy ludzkie cia∏o. Urzàdzenie to zosta∏o zaprojektowane z myÊlà o osobach starszych i niepe∏nosprawnych, które poruszajà si´ na wózku inwalidzkim. Wanna mo˝e pracowaç tak˝e w pozycji pionowej, a wjechaç
do niej mo˝na tak˝e – wspomnianym ju˝ wózkiem inwalidzkim. Z kolei firma Matsushita Electric skonstruowa∏a specjalnà inteligentnà toalet´, która zosta∏a wyposa˝ona w szereg czujników, dzi´ki czemu mo˝liwa jest
analiza ka∏u i moczu cz∏owieka, a wyniki przesy∏ane sà
poprzez sieci teleinformatyczne do naszego lekarza. Inteligentna toaleta posiada tak˝e wbudowanà wag´.
Opisane tutaj wszystkie bardzo nowoczesne, inteligentne technologie albo ju˝ sà dost´pne na rynku, albo w niedalekiej przysz∏oÊci zagoszczà w naszych domach. Ich rzeczywistà „inteligencj´” i przydatnoÊç w codziennym ˝yciu
ocenià sami u˝ytkownicy. Prawdà jest, ˝e wi´kszoÊç z tych
pomys∏ów mo˝e zmieniç i znacznie u∏atwiç nasze ˝ycie. Inne, mogà stanowiç barier´ psychologicznà dla cz∏owieka,
gdy˝ wi´kszoÊç z tych urzàdzeƒ albo jest pod∏àczona do
Internetu, albo do komunikacji wykorzystuje bezprzewodowe sieci Wi-Fi. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wiele osób
mo˝e obawiaç si´ jeszcze wi´kszej inwigilacji swoich zachowaƒ przez podglàdaczy sieciowych, ni˝ ma to miejsce
w przypadku Internetu. Wybór nale˝y do ka˝dego z nas.
Mi∏ego „cyfrowego” ˝ycia!
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