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Cyfrowa strona mocy
– operatorzy tvk
Wszyscy podkreślają, że do wzrostu zainteresowania telewizją cyfrową przyczyniła się szybko
postępująca wymiana telewizorów przez Polaków
oraz rosnąca liczba atrakcyjnych kanałów HD.
Dzisiaj praktycznie najwięksi rynkowi gracze
mają w ofercie po ponad 40 stacji nadających
w wysokiej rozdzielczości. Rekordzistą jest INEA,
chwaląca się 51 kanałami HD.
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Hybryda niejedno ma imię
Ojczyzną HbbTV w Europie zaś są Niemcy – o tym,
jak wygląda implementacja technologii HbbTV w tym
kraju opowiadał zebranym na konferencji dr Klaus
Illgner – Fehns (Hbb Consortium). Według przytaczanych przez niego danych tylko w 2013 roku przybyło
u naszego zachodniego sąsiada 5,5 mln urządzeń
„wspierających” HbbTV (w sumie jest ich obecnie
w Niemczech ok. 10 mln). Ciekawym przykładem podanym przez tego prelegenta było m.in. wykorzystanie
interaktywnej z założenia HbbTV do funkcjonowania
portali lokalnych stacji telewizyjnych.
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Wszystko w rękach widzów

Targi CES – LAS Vegas 2014

Produkcje poświęcone złotu wyemitowane w 2013
roku – „Gorączka złota” oraz „Dżungla złota”
– znalazły się wśród 10 najpopularniejszych programów w Polsce, Rosji, Ukrainie, Rumunii i RPA.
Był to ogromny sukces, który tylko utwierdził nas
w przekonaniu, że widzowie Discovery Channel
odkryli w sobie pasję do złota – mówi Richard
Pembroke, head of channels CEN, Discovery
Networks.

Najprawdopodobniej jedynym ograniczeniem tej
technologii będzie ludzka wyobraźnia. Już teraz
drukarki 3D potrafią drukować z plastiku, cukru
czy czekolady. O ile jeszcze dziś ograniczeniem
jest tu przede wszystkim wielkość przedmiotów,
dobór kolorów i materiałów w „przedziale konsumenckim”, o tyle według targowych zapowiedzi
w niedługim czasie otrzymamy na tych polach
pełną dowolność.
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