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ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ. Την έναρξη της «ψηφιακής δεκαετίας» διακήρυξε χθες από το Λας Βέγκας, λίγες ώρες πριν
από την έναρξη της μεγαλύτερης έκθεσης υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο, της Consumer Electonics Show, ο
ιδρυτής της Microsoft και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κ. Μπιλ Γκέιτς.
Περιγράφοντας το όραμά του για το μέλλον, ο κ. Γκέιτς μίλησε για την «εμπειρία των συνδέσεων» που
προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στον κόσμο περνούν
πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους μπροστά από τον προσωπικό τους υπολογιστή παρά μπροστά από
την τηλεόραση.

Στην ομιλία του ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας περιέγραψε με ποιον τρόπο το νέο
λειτουργικό σύστημα Vista που έχει αναπτύξει η Microsoft θα αποτελέσει το «εργαλείο» μέσω του οποίου θα
μπορούν να συνδέονται οι χρήστες των υπολογιστών.
Στελέχη της Microsoft παρουσίασαν στην ίδια εκδήλωση νέα προϊόντα της εταιρείας. Ο κ. Ρόμπι Μπάχ,
πρόεδρος του τμήματος μέσων ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος του 2007 οι κονσόλες Xbox 360 θα
μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες μέσω της τεχνολογίας IPTV (internet protocol TV) που θα επιτρέπει στους
χρήστες να παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα συνδεόμενοι μέσω του Internet.
Όπως ανακοίνωσε επίσης ο κ. Μπιλ Γκέιτς, η Microsoft σε συνεργασία με την HP αναπτύσσουν ένα νέο
σύστημα που θα επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία θα είναι προσβάσιμα από πλειάδα προϊόντων
που συνδέονται με τα Windows, όπως μουσικές συσκευές Zune, κονσόλες Xbox 360, προσωπικοί υπολογιστές
και τηλέφωνα. Το Windows Home Server θα είναι ένα σύστημα αποθήκευσης τεράστιας χωρητικότητας.
Φωτογραφίες, μουσικά κομμάτια και βίντεο θα μπορούν να υποθηκευθούν εκεί και να είναι προσβάσιμα από
διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι ή και εξ αποστάσεως μέσω του Internet.
Η HP εγκαινιάζει το πρώτο της προϊόν το οποίο έχει σχεδιασθεί με βάση το λογισμικό του Windows Home
Server και ονομάζεται HP Media Smart Server.
Στην εκδήλωση στο Λας Βέγκας παρουσιάσθηκαν και προϊόντα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούν το
λειτουργικό σύστημα Vista της Microsoft, όπως για παράδειγμα ένα PC της Sony για την παρακολούθηση
κινηματογραφικών ταινιών κι ένα PC της HP με οθόνης αφής.
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