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Wstęp
Korporacja Toshiba działa w Europie od ponad 30 lat i zatrudnia około 4000 osób
w tym regionie. Toshiba of Europe Limited, z siedzibą w Londynie w Anglii, jest
europejskim biurem przedstawicielskim korporacji. Oprócz działalności komercyjnej, firma
Toshiba prowadzi też w Europie ośrodek badawczo-rozwojowy — jedną z kilku
korporacyjnych organizacji badawczo-rozwojowych firmy Toshiba zlokalizowanych poza
Japonią.
Doskonałość firmy Toshiba w technologiach, produktach, systemach i usługach
oraz jakość i niezawodność, z których jest znana i szanowana, wywodzą się z pasji i
determinacji w dążeniu pracowników firmy Toshiba do innowacji i postępu. Toshiba
preferuje indywidualne podejście przy poszukiwaniu nowych koncepcji i doświadczeń, jak
również rozwijaniu tych istniejących. Działa szybko i zdecydowanie. Efekty starań firmy są
źródłem inspiracji dla jej klientów. Dzięki sile innowacji Toshiba zapewnia komfort,
bezpieczeństwo i dostatek. Firma urzeczywistnia marzenia, przyczyniając się do podniesienia
jakości życia i ulepszenia świata.1
Innowacje, którym teoria ekonomii przyznaje wiodącą rolę w kreowaniu wzrostu
gospodarczego, stają się we współczesnym świecie coraz ważniejszym przedmiotem badań
naukowych, a także obiektem praktycznych działań zmierzających do szerszego ich
wykorzystania do realizacji ważnych dla współczesnego człowieka celów. Ten wzrost
zainteresowania innowacjami, obserwowany u schyłku dwudziestego stulecia, wynika
zarówno z pogłębienia się wiedzy o naturze procesów innowacyjnych, jak i ze stwierdzonego,
silnego ich oddziaływania na całokształt rozwoju gospodarczego i społecznego. Świadomość
roli innowacji w rozwiązywaniu ważnych problemów światowych przyświeca też działaniom
zmierzającym do coraz lepszego organizowania i zarządzania procesami innowacyjnymi w
makro- i mikroskali.
Innowacje i procesy innowacyjne są od dawna zdefiniowane w literaturze tematu.
Dla celów niniejszej pracy przyjmuje się określenie procesu innowacyjnego, uwzględniające
jego dynamiczny i złożony charakter: proces innowacyjny jest to zjawisko powstawania,
dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których
towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny

1

www.projekcja.pl
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składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc inwencja (pomysł), innowacja
(wynalazek) i dyfuzja (czyli upowszechnienie).
Ważnym czynnikiem określającym proces innowacyjny jest czas. Nie jest przy
tym obojętny zarówno moment, w którym innowacja się pojawia, jak i okres upływający od
pojawienia się nowej idei do jej zmaterializowania w formie konkretnego produktu, usługi
czy technologii. Każdej innowacji można przypisać pewien okres trwania, zwany inaczej
cyklem życia innowacji. Cykl życia rozpoczyna się w momencie zapoczątkowania prac
badawczych i trwa poprzez fazę badań podstawowych, fazę badań wdrożeniowych do
momentu rozpoczęcia realizacji innowacji, który rozpoczyna rynkowy cykl życia produktu
(technologii) powszechnie znany jako cykl życia produktu na rynku.
Innowacja jest narzędziem przedsiębiorczości. Jest to działanie, którego znaczenie
w klasycznym ujęciu Schumpetera - polega na tym, iż nadaje zasobom nowe możliwości
tworzenia bogactwa. Umożliwia ona powstanie nowego produktu lub znalezienie nowego
zastosowania dla określonego przedmiotu. Dzięki temu, na przykład, minerały nabierają
znaczenia jako surowce. Innowacja może polegać też na wynalezieniu nowych przedmiotów
lub sposobów, które zaspokajają nowe potrzeby.2 Proces innowacji, według P. Druckera, w
najogólniejszym sensie polega na celowym i zorganizowanym, a więc systematycznym
poszukiwaniu zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym, ich analizie i podjęciu
działań prowadzących do ich wykorzystania na potrzeby rozwoju. Stwarzając możliwość
zaspokojenia nieznanych dotąd potrzeb innowacje uświadamiają jednocześnie ich istnienie.
To właśnie kreowanie potrzeb i związanego z nimi popytu ma największe znaczenie dla
rozwoju gospodarczego. Rzeczywiste efekty są uzależnione od kosztów praktycznej realizacji
tych przedsięwzięć oraz od zakresu ich upowszechnienia.
Innowacje decydują o konkurencyjności przedsiębiorstwa, to znaczy o jego
zdolności do utrzymania się na rynku. I dlatego nie jest prawdziwe twierdzenie, że
wprowadzanie innowacji jest ryzykowne — odwrotnie, to brak innowacji może stanowić
zagrożenie dla bytu przedsiębiorstwa.

2

J. Schumpeter, Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process,
McGraw-Hill, New York 1939,
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1. HISTORIA FIRMY TOSHIBA
Początki Toshiby sięgają roku 1875 i są związane z dwoma wielkimi wynalazcami.
Hisashige Tanaka, azjatycki Thomas Edison, słynął ze swojej pomysłowości. Hasło witające
gości fabryki Tanaka Engineering Works, „Ułatwiamy życie rzeczami potrzebnymi ludziom”,
wyrażało jego głębokie poświęcenie sprawie poprawy jakości ludzkiego życia. Ichisuke
Fujioka był ojcem japońskiej elektroniki. Wyprodukował pierwsze japońskie żarówki i kładł
podwaliny japońskiego przemysłu elektronicznego. Dziś, po ponad 130 latach, Grupa Toshiba
dostarcza szeroki zakres produktów i usług, opartych na najlepszych innowacyjnych
technologiach i cechujących się najwyższą jakością. Poprzez stały rozwój innowacyjnych
technologii

Toshiba stara się tworzyć produkty i usługi polepszające życie człowieka,

prowadzące do rozkwitu zdrowego społeczeństwa.
Toshiba dostarcza technologie i produkty znane ze swojej innowacyjności i artyzmu,
sprawiające, iż życie staje się bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i wydajne. Wnosi ducha
innowacji wraz z pasją i przekonaniem, iż należy kształtować przyszłość wspomagając
globalne środowisko stanowiące nasze wspólne dziedzictwo.

Szeroka gama innowacyjnych produktów firmy Toshiba:
Produkty cyfrowe: telefony komórkowe o wysokiej wartości dodanej, zaawansowane
produkty audiowizualne, komputery osobiste i systemy komunikacji biznesowej.
Urządzenia i elementy elektroniczne:
zawansowane technologie półprzewodnikowe i monitory.
Systemy infrastruktury społecznej:
krytyczne elementy procesów wytwarzania energii, aparatury nadawczej, transportu,
zarządzania finansami, sprzęt i systemy logistyczne.
Urządzenia użytkowe: systemy klimatyzacyjne mieszkaniowe komercyjne, elektronika
samochodowa, usługi sieciowe. 3

3

http://www.carrier.com.pl/pliki/katalog/broszura_korporacyjna_Toshiba.pdf
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1.1.

MAGIK I SYN SAMURAJA

Historia przywództwa w technologiach

Firma Toshiba może się poszczycić długą tradycją osiągnięć. Przez prawie 130 lat
działalności wiele razy była pierwszym dostawcą różnych rozwiązań i wniosła cenny wkład w
rozwój technologii oraz działania dla dobra ogółu. Obecnie jest dziewiątym na świecie pod
względem wielkości producentem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zatrudniającym
około 191 tys. pracowników na całym świecie, którego wartość skonsolidowanej sprzedaży
rocznej przekracza 60 miliardy dolarów. 4
Nie dziwi więc, że rola firmy Toshiba jako czołowego innowatora i wynalazcy
technologii sięga do jej wczesnych początków w 19 wieku. W 1875 roku została założona
firma Tanaka Seizo-sho (Tanaka Engineering Works), pierwsze w Japonii przedsiębiorstwo
produkujące sprzęt telegraficzny. Jej założyciel — Hisashige Tanaka — już we wczesnej
młodości zasłynął jako twórca wielu wynalazków, takich jak mechaniczne lalki czy wieczny
zegar. Jego firma, już pod nazwą Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works), stała
się jednym z największych w Japonii producentów aparatury wysokonapięciowej.
W 1890 roku powstała założona przez przedsiębiorcę Ichisuke Fujioka firma
Hakunetsusha & Co., Ltd. — pierwszy w Japonii zakład produkcji lamp elektrycznych.
4

www.toshiba.pl
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W wyniku dalszych dywersyfikacji przedsiębiorstwo uległo przekształceniu w producenta
dóbr konsumenckich. W 1899 roku firma zmieniła nazwę na Tokyo Denki (Tokyo Electric
Co.).
W 1939 roku te dwie firmy, liderzy w swych dziedzinach, połączyły się w jeden
podmiot działający od tej pory jako producent sprzętu elektrycznego, który przybrał nazwę
Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.). Wkrótce firma ta zasłynęła pod
nazwą Toshiba.
Dzisiejsze globalne zobowiązanie firmy Toshiba wobec ludzkości i pełne
zaangażowanie w przyszłość, jej determinacja w dążeniu do poprawy jakości życia
wszystkich ludzi oraz nieustanne wysiłki zmierzające do ciągłego postępu technologicznego
w społeczności światowej mają swoje źródło w historiach życia Hisashige Tanaki i Ichisuke
Fujioki.5

1.1.1. HISAHIGE TANAKA (1799–1881)

1. Man-nen Jimeisho (chronometr)
2.

Hoji-ki (aparat sygnału czasu) — należy do zbiorów Muzeum Komunikacji

3.

Toro Ningyo (lalka) — zdjęcie pochodzi z wydziału edukacji miasta Yame

4.

Mujin-to (efektowne, długoświecące lampy olejowe); lampa po lewej pochodzi ze

zbiorów Muzeum Nauki firmy Toshiba6
To wybitna postać. Był pionierem technologii. Wyrósł w bogatej japońskiej tradycji
tworzenia karakuri („mechanizmów, które intrygują, robią sztuczki i potrafią zaskoczyć”).
5
6

www.toshiba.pl
ibidem
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Przykładem jest mechaniczny żółw serwujący sake, niosąc filiżankę na grzbiecie, czy ptak,
który śpiewa i porusza dziobem, głową oraz skrzydłami. Lalka-łucznik o nazwie Yumi-iri
Doji należy do jego najsłynniejszych osiągnięć w tej dziedzinie.
Największe sukcesy odniósł Hisahige w mechanice, technikach oświetleniowych, sztuce
zegarmistrzowskiej i telegrafii. Do innych ważnych wynalazków zalicza się pompę wodną do
gaszenia pożarów, maszynę służącą do irygacji pól ryżowych, pierwszą w Japonii maszynę do
wytwarzania sztucznego lodu oraz urządzenie zwane „zamkiem bezkluczowym” i nowatorską
maszynę do produkcji Kurume-gasuri — tkaniny przeznaczonej do wyrobu kimon.

Hisahige był nie tylko wynalazcą oryginalnych urządzeń, ale też rozwijał i adaptował nowe
technologie z importu, takie jak maszyny parowe, telegrafy, czy maszyny wykorzystujące
ciśnienie atmosferyczne. Ten wielki wynalazca jest jednym z praojców japońskiej myśli
technologicznej. Zatrudniał i był nauczycielem wielu inżynierów, którzy zostali potem
założycielami ważniejszych japońskich firm technologicznych, takich jak Oki Denki (Oki
Electric) i Anritsu.
Założona przez niego w 1875 roku firma Tanaka Seisakusho powstała w celu wspierania
rozbudowy japońskiej sieci telegraficznej. Firma ta kontynuowała działalność po śmierci
swego założyciela. Po zmianie nazwy w 1904 roku oraz fuzji w 1939 roku stała się jedną
drugą korporacji Tokyo Shibaura Denki. Od 1978 roku Tokyo Shibaura Denki jest znana pod
nazwą Toshiba.7
Wynalazki Hisashige Tanaki

7

Data

Nazwa
wynalazku

Opis

Zalety

1820

Mechaniczne
lalki, w
szczególności
Yumi-iri Doji

Yumi-iri Doji jest uznawana za
arcydzieło mechaniczne
Hisahige Tanaki. Jest to figurka
łucznika, który wyciąga cztery
strzały z kołczanu i
wystrzeliwuje je do celu. Trzy
strzały trafiają dokładnie do
celu, ale jedna chybia. Gdy nie
trafia do celu, lalka wyraża
swoje rozczarowanie.

Yumi-iri Doji zasługuje na
szczególne zainteresowanie,
ponieważ jej konstrukcja
odzwierciedla cechy ludzkie.
Ten wczesny robot został
zaprojektowany jako
sympatyczny i pociągający dla
ludzi.

www.toshiba.pl
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18341837

Kaichu
Shokudai,
przenośny
świecznik

18341837

Mujin-to, lampa
na olej
rzepakowy

18501851

Man-nen
Jimeisho,
tradycyjny
zegar w stylu
japońskim

Świecznik, który był mały,
W swoim czasie świecznik ten
łatwy w noszeniu i wykonany z pełnił funkcję kieszonkowej
nierdzewnego mosiądzu.
latarki. Był idealny podczas
przemieszczania się na
zewnątrz po zmroku.
Udoskonalona lampa olejowa,
Lampa pozwoliła ludziom
która wykorzystywała system
pracować dłużej po zmroku i
zasilania sprężonym
umożliwiła oszczędność
powietrzem. Hisahige
pieniędzy ze względu na
dowiedział się o możliwości
efektywniejsze spalanie oleju.
wykorzystywania sprężonego
Świeciła ona dziesięć razy
powietrza, badając, a następnie
jaśniej od zwykłej świecy i
powielając holenderską
była wyposażona w szklaną
wiatrówkę. Ostatecznie
osłonę zapobiegającą
Hisahige wyprodukował
migotaniu.
siedem różnych typów lamp
zaspokajających wszystkie
gusta i spełniających wszystkie
potrzeby.
Ten wspaniały zegar ma 60 cm
wysokości. Waży 38 kg i
składa się z sześciu różnych
zegarów wbudowanych w
sześć różnych tarcz, które
pokazują godzinę, datę i porę
roku, dzień tygodnia i
kalendarz księżycowy. Na
górze zegara znajduje się mapa
Japonii i planetarium.

1.1.2. ICHISUKE FUJIOKA (1857–1918)

9

1. Zainspirowany przez Edisona, Ichisuke był pionierem żarówki elektrycznej
2.

Pierwszy w Japonii pociąg elektryczny na pokazie w ramach Trzeciej Narodowej Wystawy Przemysłu z
Ichisuke stojącym obok kabiny maszynisty (zdjęcie dzięki uprzejmości Tokyo Electric Power
Company, Inc., Electric Power Historical Museum)

3.

Lampy Mazada

4.

Obraz budynku Ryounkaka, pierwszego w Japonii wysokościowca z windą elektryczną (zdjęcie dzięki
uprzejmości Tokyo Electric Power Company, Inc., Electric Power Historical Museum)8

Ichisuke Fujioka był przedsiębiorcą o znakomitym przygotowaniu akademickim.
Syn samuraja, był jednym z pierwszych absolwentów Kogakuryo (Królewskiej Akademii
Inżynierskiej), gdzie dołączył do grona profesorów. Jego pasją była początkowo
elektryczność, jednak spotkanie z Thomasem Edisonem w Ameryce w 1884 roku
uświadomiło mu, że dostarczanie energii elektrycznej to nie wszystko. Odkrył potrzebę
produkowania i sprzedawania urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Wrócił do Tokio i
w 1885 roku zaprojektował pierwszy zbudowany lokalnie generator prądu. Po tym
wydarzeniu porzucił działalność naukową na rzecz pracy w przemyśle. W 1890 roku
uruchomił

firmę

o

nazwie

Hakunetsusha,

która

zajęła

się

produkcją

żarówek.

Ichisuke Fujioka był wpływową osobą. To jemu przypisuje się udzielenie
producentowi tekstyliów Osace Boseki porady, aby zainstalował w swej fabryce oświetlenie
elektryczne. Umożliwiło to pracę fabryki na nocnej zmianie i zwiększenie wydajności.
Do zasad innowacyjności, które były podstawą działalności jego firmy, należało mocne
zaangażowanie w badania i rozwój. Do 1940 roku wydział badań poczynił dwa kluczowe
postępy w dziedzinie technologii żarówek: opracował żarówkę dwużarnikową i żarówkę
matową. Obie technologie zostały rozpowszechnione na całym świecie. Firma Hakunetsusha
zmieniała swoją nazwę i kształt do chwili połączenia w 1939 roku z przedsiębiorstwem
Hisahige Tanaki — od tej pory funkcjonowała jako Tokyo Shibaura Denki. Od 1978 roku
Tokyo Shibaura Denki jest znana pod nazwą Toshiba.9

8
9

www.toshiba.pl
ibidem
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Wynalazki Ichisuke Fujioka

Data Nazwa
wynalazku
1878

Pierwsza w Japonii
lampa łukowa

1885

Pierwszy
zbudowany
lokalnie w Japonii
generator prądu

1890

Pierwsza w Japonii
winda
elektryczna

1890

Pierwszy w Japonii
pociąg elektryczny

Opis

Zalety

Pod nadzorem swego
profesora, światowego
eksperta Williama Ayrtona,
Ichisuke skonstruował
pierwszą w Japonii lampę
łukową.

Lampa łukowa generuje
światło, wykorzystując łuk
elektryczny powstający między
dwiema elektrodami
węglowymi. Powstające w ten
sposób światło jest nadzwyczaj
jasne, zatem może być
stosowane w reflektorach.
Skonstruowany i zbudowany Generator nie tylko pokazał, że
lokalnie generator prądu
takie maszyny mogą być
został użyty do
wytwarzane w Japonii, ale także
zademonstrowania po raz
połączył Ichisuke i Miyoshi
pierwszy w Japonii żarówek
Shoichi — protegowanego
elektrycznych.
Hisahige i późniejszego
współpracownika w firmie
Hanuketsusha.
Zainstalowana w pierwszym Mimo że winda działała bardzo
w Japonii wybudowanym w krótko, zaistniała jako cud nauki
stylu zachodnim drapaczu
i przyciągnęła tłumy.
chmur o nazwie Ryounkaku
(dosłowne tłumaczenie to
„pawilon przerastający
chmury” lub „wieża
przerastająca chmury”),
winda biegła od pierwszego
do ósmego piętra. Sama
wieża miała 68,58 metra
wysokości.
Pociąg kursował w ramach
Te wczesne pokazy
Trzeciej Narodowej
doprowadziły w 1895 roku do
Wystawy Przemysłu.
uruchomienia pierwszej w
Japonii kolei elektrycznej —
Kolei Elektrycznej Kioto, która
działała pod kierownictwem
Ichisuke.

Źródła do tabel
Technology and Industial Developement in Japan: Building Capabilities by Learning,
Innovation, and Public Policy, Akira Goto, Hiroyuki Odagiri; Clarendon Press,
1996.Networks, Markets, and the Pacific Rim: Studies in Strategy, W. Mark Fruin; Oxford
University Press, 1998.
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1.2.

TOSHIBA CORPORATION

Od ponad 125 lat firma Toshiba jest liderem wśród największych i
najprężniej działających przedsiębiorstw przemysłowych w Japonii. Od elektrowni i
superszybkich pociągów do telefonów komórkowych i technologii submikronowych — jest
znana na całym świecie z najnowocześniejszych telewizorów, komputerów przenośnych,
odtwarzaczy i stacji dysków DVD oraz pomocniczych urządzeń elektronicznych. Dzięki
technologiom napływającym z ponad trzydziestu osobnych laboratoriów badań i rozwoju oraz
ponad 300 przedsiębiorstw kontrolowanych na całym świecie, może poszczycić się
wszechstronnym profilem działalności i przywództwem w technologiach, wynikiem czego
jest wiele rozwiązań, które dostarczyła jako pierwsza na świecie.10
Mimo uznanej na świecie doskonałości w badaniach i rozwoju, współpracuje z
innymi światowymi firmami, aby być na czele postępu i utrzymać obecność na kluczowych
rynkach biznesowych. NEC, Panasonic, SanDisk, Samsung, Sony i IBM to tylko kilka firm, z
którymi weszła w przymierze. Od początków jako producenta maszyn elektrycznych w 1875
roku do obecnej globalnej przewagi w zaawansowanych technologiach, Toshiba kieruje się
uniwersalnym zestawem wartości leżących u podstaw zasady — „Zobowiązanie wobec
ludzkości. Zaangażowanie w przyszłość”.
Firma Toshiba jest dostawcą najszybszych na świecie wind zainstalowanych w
najwyższym budynku świata — Centrum Finansowym Taipei. Dwie z 63 wind to
ultraszybkie urządzenia osiągające niewiarygodną prędkość 1000 metrów na minutę, a mimo
to pracujące cicho i bez wibracji.
W Japonii Toshiba dostarcza ponad 70% elementów elektrycznych do Tsubame —
superszybkiego pociągu na wyspie Kiusiu. To kolejny dowód na szerokie możliwości we
wspieraniu bezpiecznego i rekordowo szybkiego transportu. Komputer Qosmio jest

10

http://www.toshiba.pl/about/index.html
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produktem obrazującym, jak firma wykorzystuje wiedzę w zakresie sprzętu komputerowego
i elektroniki użytkowej w celu zaspokojenia ciągle rosnącego zapotrzebowania klientów na
proste w obsłudze i spersonalizowane rozwiązania w dziedzinie rozrywki. Qosmio, którego
nazwa oznacza „mój osobisty wszechświat”, jest pierwszym w swoim rodzaju produktem,
który oferuje klientom rozwiązanie typu 4 w 1, obejmujące telewizor, system audio,
nagrywarkę dysków DVD oraz funkcjonalność komputera PC. Toshiba promuje aktywnie
płaskie ekrany LCD i telewizory plazmowe, opracowując jednocześnie wraz z firmą Canon
następną generację wyświetlaczy do przedstawiania zawartości o wysokiej rozdzielczości —
SED (surface-conduction -lektron-emitter display).
Firma

Toshiba

jest

jednym

z

największych

na

świecie

producentów

półprzewodników oraz wynalazcą pamięci typu flash NAND i liderem w tej dziedzinie.
Mikroukłady NAND firmy Toshiba są szeroko używane w różnych typach kart pamięci,
takich jak SD, SmartMedia i CompactFlash. Firma jest też w posiadaniu większej liczby
patentów technologicznych niż jakikolwiek inny dostawca sprzętu PC.11

2.

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
W mieście Kawasaki, Japonia "Silicon Valley", blisko tysiąc osób pracuje razem dla

firmy Toshiba Corporate Research & Development Center, pioniera nowych technologii w
kształtowaniu naszej przyszłości.
Zespoły badawcze w Europie również przyczyniły się do

sukcesów badawczo-

rozwojowych. Zadaniem Laboratorium Badań Telekomunikacyjnych jest rozwój nowych
systemów szerokopasmowych, a także współpraca z uniwersytetami europejskimi i rządami
w celu doprowadzenia do rozwoju nowej generacji telefonów komórkowych.
Swoje zaangażowanie w sprawy Europy firma Toshiba wykazała przez znaczne
inwestycje poczynione w badania i rozwój. Główną jednostką organizacji Toshiba Research
Europe Ltd jest laboratorium badawcze w Cambridge Science Park, które prowadzi
podstawowe badania naukowe nad zaawansowanymi strukturami półprzewodnikowymi.
Zespół utalentowanych naukowców w Bristolu zajmuje się natomiast badaniami nad
cyfrowymi telefonami komórkowymi i technologiami dostępu bezprzewodowego nowej
generacji. Ponadto firma Toshiba prowadzi działy badań i rozwoju w swoich fabrykach w
Dieppe i Braunschweig.
11

www.toshiba.pl
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Quantum Information Group zajmuje się światem komputerów i pracuje nad techniką
" kryptografii", aby uczynić komunikację bardziej bezpieczną. Inżynierom Toshiby udało się
załatać pewne niedociągnięcie w systemach kryptografii kwantowej, które powodowało, że,
wbrew teorii, zaszyfrowane wiadomości można było przechwycić. System Toshiby
powinien umożliwić przesyłanie kwantowych kluczy kryptograficznych na duże odległości.
Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, są one przesyłane jedynie pomiędzy budynkami tych
samych banków czy instytucji rządowych. W teorii kryptografia kwantowa wykorzystuje
pojedyncze fotony, a jedynki i zera reprezentowane są za pomocą opóźnień pomiędzy
fotonami. Kryptografia kwantowa jest, w teorii, całkowicie bezpieczna, gdyż każda próba
przechwycenia sygnału zakończy się usunięciem z niego części fotonów, a ich brak z
łatwością można wykryć. W praktyce jednak współczesne systemy kryptografii kwantowej są
jeszcze zbyt słabo rozwinięte, by wysyłać strumień pojedynczych fotonów. Często impulsy
zawierają więcej niż jeden foton, a więc mogą zostać przechwycone bez obawy wykrycia
podsłuchu.
Stosowane są różne metody uniknięcia sytuacji, w której wysyłane będą
zwielokrotnione fotony. Jedną z nich jest redukcja intensywności i częstotliwości impulsów.
Problem w tym, że takie impulsy mogą przebyć krótszą drogę, a więc klucze kryptograficzne
mogą być przesyłane na krótszym dystansie.
Pracujący dla Toshiby naukowcy postanowili dodawać do strumienia danych
"impulsy-pułapki”. To impulsy, które są w sposób losowy umieszczany w strumieniu i są od
niego słabsze. Bardzo rzadko więc składają się z więcej niż jednego fotonu. Gdy
nieuprawniona osoba spróbuje podsłuchać komunikację, zablokuje "impulsy-pułapki”.
Wystarczy więc monitorować właśnie je, by sprawdzić, czy nie doszło do podsłuchu.
Zastosowanie "pułapek" pozwala na wysyłanie silniejszych impulsów, a tym samym
zwiększenie częstotliwości sygnału i drogi, którą przebędzie. Sygnał bez "impulsów-pułapek”
jest obecnie wysyłany z prędkością 43 bitów na sekundę na maksymalną odległość 25
kilometrów. Z "pułapkami" można go wysłać z prędkością 5,5 kilobita na sekundę, czyli
ponad 100-krotnie szybciej. 12
Tymczasem Speech Technology Group zajmuje się technologią rozpoznawania mowy
i tekstu i przekształcenie jej na mowę syntezy systemów i technologii

12

www.kopalniawiedzy.pl
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2.1.

PRZEŁOMOWE INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W
DZIEJACH FIRMY I ŚWIATA

Zobowiązania firmy do innowacyjności doprowadziło do wielu technologicznych
przełomów w tym:

1800Hisashige Tanaka otworzył fabrykę z urządzeniami

1875

telegraficznymi Shimbashi, Tokio.

Ichisuke Fujioka i Shoichi Miyoshi , Tokio. Jako pierwsi

1890

wyprodukowali elektryczne lampy jarzeniowe.

Pierwszy agregat prądotwórczy (60 kW).

1894

Pierwszy elektryczny wentylator.

1900 -1921 Nazwa "żarówka elektryczna z podwójną cewką", jeden z sześciu wielkich
wynalazków w dziedzinie technologii żarówki.
1959 Pierwszy wideomagnetofon
1967 Pierwszy na świecie automatyczny czytnik kodu pocztowego.
1970 Opracowano pierwszy na świecie kolorowy wideo telefon.
1971 Wydała na świat pierwszy rozszerzony IC kolorowy telewizor.
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1972 Wydała pierwszy kolorowy telewizor z czarnym paskiem typu lamp
elektronopromieniowych.
Stworzono pierwszy na świecie dysk optyczny -system oparty na danych

1979

zgłoszenia.
Wynalazek pamięci flash

1984

1985 Wprowadzono pierwszy na świecie przenośny komputer (Toshiba jest liderem
na światowym rynku notebooków PC)

1993

Wyprodukowano prototyp – najmniejszy na świecie tranzystor MOS.

1994

Wprowadził sub-notebook komputer osobisty, Dynabook SS.

1995 Rozwój podstawowych koncepcji i technologii istotnych dla świata – pierwszy
odtwarzacz DVD.
1998 Opracowała system MPEG 4 kompresji danych graficznych i ekspansji LSI.
1999 Rozpoczęła produkcję najcichszych MRI.

2000 -2001 Komercjalizacja na świat pierwszej HDD nagrywarki video i DVD.
2002 Opracowała świat pierwszych 65 nanometrów (nm) proces technologii CMOS dla
osadzonego systemu LSIs DRAM.
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2003 Opracowała nową technologię, która zmienia kąt oglądania częstotliwości.
Technologia ta, gdzie użytkownicy mogą swobodnie kontrolować kąt widzenia,
jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju.

Opracowała jako pierwsza wieloletni system operacyjny (OS) oprogramowania
dla samochodów z systemami nawigacji DENSO Corporation

2004 Opracowała 0,85-calowy dysk twardy, najmniejszy na świecie (poświadczone
przez Księgę Rekordów Guinnessa ).
Opracowała najszybszą na świecie windę dla najwyższego na świecie budynku
Taipei 101 (poświadczone przez Księgę Rekordów Guinnessa )
Rozwój najmniejszych na świecie urządzeń przenośnych z zastosowaniem
metanolowych ogniw paliwowych (DMFC).
2005 Ogłosiła światu pierwsze oprogramowanie wspierające działanie zdalnego
komputera osobistego z telefonu komórkowego - Wszechobecne Viewer

2006 Ogłosiła światu pierwsze HD rejestratory i odtwarzacze DVD, AV notebooku z
HD DVD.
2007

Toshiba zaprezentowała prototypowe słuchawki z wbudowanym odtwarzaczem MP3

zasilane metanolowymi ogniwami paliwowymi (DMFC). Ponadto urządzenie wyposażone
jest w łącze Bluetooth i może komunikować się z telefonami komórkowymi.
Dzięki ogniwom o pojemności 4-5 mililitrów odtwarzacz może pracować przez ponad 10
godzin. Posiadacz słuchawek ma możliwość sprawdzenia, ile paliwa pozostało w ogniwie,
ado urządzenia dołączono też akumulator litowo-jonowy. Prawdopodobnie takie właśnie
hybrydowe zasilanie będzie zastosowane w ostatecznej wersji urządzenia. 13

13

www.toshiba.co.jp
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2.2.

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – ROBOTY PROSTO DO
CELU: OD LALKI-ŁUCZNIKA DO PRZYSZŁOŚCI ROBOTYKI

Yumi-iri Doji; lalka-łucznik (ze zbiorów wydziału edukacji miasta Kurume)

Do początków „Bot Crazy“

W 2005 roku roboty domowe firmy Toshiba zostały wymienione przez czasopismo Time wśród
najlepszych wynalazków w kategorii „Bot Crazy“. To osiągnięcie, nie dokonało się w jeden
dzień. W rzeczywistości jego początki sięgają japońskiej epoki Edo (1603–1867), okresu w
historii Japonii, w którym powstały magiczne lalki o nazwie Karakuri Ningyo. Karakuri są
odpowiednikiem zachodnich automatów tamtych czasów (jako że oba działające automatycznie
roboty wykorzystywały zachodnie mechanizmy zegarowe), jednakże używały też piasku, rtęci, a
nawet energii parowej. Słowo karakuri oznacza w wolnym tłumaczeniu „sprytne urządzenie lub
gadżet mechaniczny“. Słowo ningyo w języku japońskim to właściwie dwa osobne znaki
oznaczające „osobę“ i „kształt“. Połączenie tych dwóch wyrazów w celu utworzenia nazwy lalek
jest symbolem wyjątkowej, interakcyjnej relacji Japończyków z ich robotami — relacji, która
trwa do dziś.

Różne rodzaje karakuri?
Wyróżnia się trzy główne rodzaje karakuri, pogrupowane według sposobu ich interakcji z
człowiekiem. Butai karakuri to lalki zabawiające publiczność w teatrze. Dashi karakurt
występowały dla dużej liczby osób na festiwalach religijnych. Zashiki karakuri są najbardziej
skomplikowanymi technicznie i drogocennymi spośród wszystkich form karakuri i były
projektowane z przeznaczeniem do indywidualnego wykorzystania w domu. Wśród
najsłynniejszych lalek zashiki karakuri wymienić trzeba Yumi-iri Doji („lalka-łucznik“).
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Magia Yumi-iri Doji — czarującego łucznika

Yumi-iri Doji został stworzony przez Tanake Hisashige - wynalazcę i założyciela Shibaura
Engineering Works (poprzednika fi rmy Toshiba). Hisashige tchnął magię w swe drewniane lalki
i Yumi-iri Doji nie jest tu wyjątkiem. Lalka nosi 4 małe strzały w przyczepionym do boku
kołczanie i w trakcie swego występu wyjmuje je po jednej. Gdy łucznik wprawia strzałę w
cięciwę, spogląda wprost na cel, ocenia go, mierzy i strzela, pociągając za cięciwę. Yumi-iri Doji;
lalka-łucznik (ze zbiorów firmy Toyota Motor Corporation) Lalka Yumi-iri Doji nie jest
nieomylna, co przydaje jej wdzięku. Hisashige zaprogramował jedną ze strzał tak, aby nie trafiała
do celu. Gdy strzała chybia celu, łucznik jest zmartwiony, a jego emocje zdają się być widoczne
na twarzy. Gdy trafi a do celu, łucznik jest z siebie zadowolony, co widać po uśmiechu na
twarzy. To wrażenie ludzkich emocji, które rysują się na obliczu łucznika i innych postaci
karakuri zawdzięczamy sztuce tworzenia maski Noh.

Yumi-iri Doji; lalka-łucznik (ze zbiorów firmy Toyota Motor Corporation)

Niewidoczna technologia Yumi-iri Doji
Magia konstrukcji łucznika wywodzi się też z niewidocznej technologii użytej do obsługi lalki.
Wewnątrz Yumi-iri Doji znajduje się ukryty zestaw skomplikowanych mechanizmów sterujących
ruchami lalki. Sercem tych urządzeń jest metalowy mechanizm zegarowy, który dzięki
wytrzymałości metalu zapewnia płynne przechodzenie od jednego do drugiego ruchu łucznika.
Do sterowania działaniami łucznika są też używane krzywki, czyli płytki o nieregularnych
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kształtach, stosowane wraz z gwintowanymi dźwigniami. Na układ sterujący skomplikowaną i
złożoną serią ruchów wykonywanych przez łucznika w trakcie oddawania strzałów składa się
dwanaście dodatkowych ruchomych części.

Jaka przyszłość czeka roboty?

Niektóre wyzwania związane z robotami są podejmowane już teraz, czego przykładem jest
opracowanie przez firmę Toshiba nagradzanych robotów ApriAttenda™ i ApriAlpha™ — oba są
następcami karakuri. Do wyzwań przyszłości związanych z robotami należą Robocup, inicjatywa
wystawienia humanoidów (robotów do złudzenia przypominających człowieka) przeciw
mistrzom świata w piłce nożnej do roku 2050. Japońskie plany utworzenia do roku 2025 bazy
księżycowej, na której miałyby pracować humanoidy, jest zapowiedzią kontynuacji gorączki i
cudów zapoczątkowanych przez karakuri ningyo.

Nagradzane roboty firmy Toshiba: ApriAttenda™ i ApriAlpha™

Inne słynne przykłady stworzonych przez Hisashige karakuri

Chahakobi ningyo (lalka serwująca herbatę): Chahakobi ningyo przenosi filiżankę herbaty
umieszczoną na tacy do gości znajdujących się na drugim końcu maty tatami. Gdy gość weźmie
filiżankę z tacy, lalka zatrzymuje się i czeka na zwrot pustej filiżanki. Następnie robi obrót i
wraca do punktu wyjścia.
Doji hai-dai (podstawka pod filiżankę sake w kształcie chłopca): Podobnie jak lalka serwująca
herbatę, Doji Haida zanosi pełną filiżankę do gościa, a gdy gość zwrócić pustą filiżankę, wraca
do punktu wyjścia. Gdy się porusza, Doji hai-dai zdaje się unosić nad powierzchnią, ale w
rzeczywistości porusza się na malutkich kółkach przymocowanych do podstawy.
Kobodaishi Himitsu-no Fude (sekretny pędzel): Lalka przedstawiająca mistrza pisma
odręcznego Kobodaishi. Lalka chwyta pędzel i kreśli w powietrzu japoński znak. W magiczny
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sposób gdy Kobodaishi Himitsu-no Fude pisze, ten sam znak pojawia się też na fusuma
(japońskie drzwi przesuwne).14

ApriPoco - salonowy asystent od Toshiby

ApriPoco ma niespełna 30 cm wysokości i przypomina skrzyżowanie kury z pokemonem.
Najnowszy produkt Toshiby nie ma jednak nic wspólnego ani z drobiem, ani z zabawką dla
dzieci - to robot domowy, którego zadaniem jest ułatwienie użytkownikowi sterowania sprzętem
elektronicznym.

ApriPoco to robot Toshiby, który ma ułatwić sterowanie sprzętem elektronicznym.

Przedstawiciele Toshiby tłumaczą, że ApriPoco został skonstruowany z myślą o osobach, które
mają w domu zbyt wiele najróżniejszych pilotów zdalnego sterowania. Po pierwszym
uruchomieniu w nowym pomieszczeniu robot "wyczuwa" wszystkie sygnały podczerwone,

14

Broszura informacyjna Toshiba pt.: Innowacje i Innowatorzy
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emitowane, gdy użytkownik korzysta z pilota zdalnego sterowania. Gdy natrafi na sygnał,
którego jeszcze nie zna, pyta użytkownika "Co robisz?" (po japońsku). Urządzenie zapamiętuje
odpowiedź oraz powiązaną z nią akcję - dzięki temu, gdy użytkownik następnym razem będzie
chciał włączyć telewizor, wystarczy, że powie "Włącz telewizor", a ApriPoco sam wyśle
odpowiedni sygnał do TV.
Jak tłumaczy Daisuke Yamamoto, jeden z twórców urządzenia, robot potrafi także
rozpoznawać nazwy programów oraz ich gatunki (np. wiadomości, filmy, sport). Toshiba pracuje
już nad tym, by ApriPoco potrafił skojarzyć podany przez użytkownika typ programu z danymi z
systemu EPG (Electronic Program Guide) - dzięki temu gdy użytkownik powie "Wiadomości"
robot sam znajdzie i włączy kanał, na którym nadawany będzie właśnie serwis informacyjny.
Oczywiście, funkcjonalność ApriPoco nie ogranicza się tylko do sterowania telewizorem podczas pokazu przeprowadzonego przez Toshibę robot sterował również lampą oraz systemem
klimatyzacji. Z pierwszych testów wynika, że robot (na razie stworzono 1 prototyp) potrafi
zrozumieć większość użytkowników, o ile nie mówią oni zbyt szybko lub niewyraźnie.
Prototyp nie jest na razie w pełni funkcjonalnym urządzeniem - podczas pokazu zadania
związane z rozpoznawaniem mowy realizował podłączony do ApriPoco komputer przenośny.
Przedstawiciele Toshiby mówią jednak, że kolejny prototyp będzie już w 100% samodzielny.
Firma zapewnia, że zamierza wprowadzić robota na rynek - niestety, na razie nie wiadomo, kiedy
może to nastąpić. 15

2.3. TOSHIBA I KSIĘGA REKORDÓW GUINNESSA

Toshiba

Direct

Metanol

Fuel

Cell

został

urzędowo

zakwalifikowany przez Księgę Rekordów Guinnessa w 2006.
Toshiba Corporation - światowy lider w technologii ogniw paliwowych DMFC (Direct
Methanol Fuel Cell). Są to ogniwa zasilane bezpośrednio metanolem, zdolne produkować

15

PC World Komputer, kwiecień 2008r.
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energię elektryczną w długim okresie czasu, znajdujące zastosowanie w urządzeniach
przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy notebooki.
DMFC jest bardzo małych rozmiarów, ma tylko 22 x 56 x 4.5mm (maksymalnie 9.1mm ze
zbiornikiem paliwa).

Ta wielkość oferuje większą swobodę projektowania podręcznych

urządzeń elektronicznych, bez żadnych kompromisów w wydajności.

W 2005 Toshiba wchodzi do Księgi Rekordów Guinnessa z
najmniejszym na świecie dyskiem twardym

Wyprodukowała ona najmniejszy na świecie dysk twardy o średnicy dysku magnetycznego
wynoszącej 0,85 cala. Te miniaturowe dyski o średnicy nie przekraczającej jednego cala
zapewniają od 2 do 4 GB pamięci dla niewielkich urządzeń przenośnych.

Księga Rekordów Guinnessa wydanie 2006 - najszybsza na
świecie winda w najwyższym budynku świata

Windy z naszych bloków nie porażają prędkością, ale przejażdżka dźwigiem z drapacza
chmur Taipei 101 to rozrywka zdecydowanie dla odważnych. Urządzenie zostało wpisane do
Księgi rekordów Guinnessa jako najszybsza winda świata.
Dystans dzielący 5 piętro od tarasu widokowego z 89 poziomu przebywa się w ciągu
zaledwie 37 sekund, z prędkością niemal 61 kilometrów na godzinę.
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Windę wyposażono w 3-stopniowy system zabezpieczeń, ale i tak wiele osób obawia się
wystrzelenia w niebo. Jeszcze trochę, a pasażerów trzeba by usadzać w fotelach z pasami jak
astronautów. Dźwig zabierze 24 osoby (pod warunkiem, że nie ważą razem więcej niż 1600
kilogramów).
Taipei 101 oddano do użytku 31 grudnia 2004 roku. Nazwa wieżowca pochodzi od 101
nadziemnych pięter, które dumnie królują nad miastem. Pod ziemią znajdziemy jeszcze 5
poziomów. 16

16

www.toshiba.pl
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3.

INNE INNOWACYJNE ODKRYCIA TOSHIBY I PLANY NA
PRZYSZŁOŚĆ

Toshiba oprócz wcześniej wspomnianych przełomowych odkryć innowacyjnych
może się poszczycić również innymi innowacjami z dziedziny technologii. Poniżej
przedstawiamy tylko niektóre z nich. Opisane są również działania firmy Toshiba, które mają
na celu promocję swojej firmy oraz jej produktów.

3.1.

Drukarka TOSHIBA B-SX8R - wydruk, kasowanie i ponowny wydruk

Toshiba B-SX8R - drukarka przyjazna dla środowiska
Firma TOSHIBA TEC przedstawia pierwsze na świecie rozwiązanie kasowalnych wydruków
używające

papieru,

który

może

być

zadrukowywany

do

500

razy.

Innowacyjna drukarka Toshiba B-SX8R jest kompletnym rozwiązaniem pozwalającym
użytkownikowi na monochromatyczny wydruk a także włożenie zadrukowanych arkuszy do
podajnika i ponowny wydruk na nich. Wydruk jest wielokrotnie tworzony i kasowany za
pomocą bardzo dokładnego procesu termicznego działającego na unikalny materiał do
wielokrotnego zadruku.
Ta super szybka, 12 arkuszy na minutę, metoda wydruku z wykorzystaniem procesu
termicznego nie wymaga zastosowania żadnego tonera czy pojemnika z tuszem. Każdy
arkusz papieru wielokrotnego zadruku może być zastosowany do 500 razy, a w idealnych
warunkach nawet do 1000 razy. Drukarka Toshiba B-SX8R oferuje nie tylko oszczędność
kosztu i czasu, ale także chroni środowisko.
Papier wielokrotnego zadruku jest dostępny w różnych rozmiarach (aż do formatu A4).
Podajnik arkuszy może być umieszczony z tyłu drukarki lub na jej górze. Dostępny jest także
specjalny marker, który umożliwia ręczne pisanie po papierze wielokrotnego zadruku.
Zadrukowane arkusze papieru wielokrotnego zadruku mogą być czyszczone przy pomocy
specjalnego środka (opcja) aby usunąć z niego oleje i tłuszcze. Czyszczenie to wydłuża
trwałość papieru, a także głowicy drukującej.
Jedną z najważniejszych zalet nowej technologii jest jej pozytywny wpływ na ochronę
środowiska:
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Redukcja emisji CO2 przy produkcji i utylizacji papieru (emisja CO2 dla zwykłego
papieru to 6.5kg na 1000 arkuszy w stosunku do 1kg na 1000 arkuszy dla papieru
wielokrotnego zadruku)



Redukcja zużycia papieru i innych podstawowych materiałów eksploatacyjnych



Zachowanie zasobów leśnych



Redukcja ilości papieru wymagającego zniszczenia.17

3.2.

Toshiba stawia na flash

Tradycyjnym dyskom twardym rośnie powoli nowy konkurent - pamięć flash. Dotąd
stosowano ją głównie w aparatach cyfrowych lub przenośnych odtwarzaczach
muzycznych. Teraz producenci chcą ją wcisnąć do laptopów
Toshiba to numer dwa wśród producentów pamięci, w której dane są zapisywane na
krzemowej kości flash NAND. Japoński koncern zadeklarował, że w czerwcu 2008 roku
ruszy z produkcją dysków flashowych o pojemności od 32 do 128 gigabajtów - nadających
się do przenośnych komputerów. To już trzecia spółka - po Samsungu i SanDisku - która
liczy na to, że uda się wypromować zastosowanie pamięci flash nie tylko w małych
urządzeniach - jak komórki czy odtwarzacze, ale i w laptopach.
Flash - jak przekonują producenci - jest bardziej odporny na wstrząsy. Upraszczając - w
klasycznym twardym dysku za odczytywanie danych odpowiada magnetyczny talerz i
znajdująca się nad nim głowica. Gdy np. otwieramy dokument tekstowy, talerz i głowica się
poruszają. A pamięć flash takich ruchomych, mechanicznych elementów nie ma. Pracuje też
ciszej, potrzebuje mniej energii elektrycznej, a laptop z takim dyskiem jest lżejszy. Analitycy
podkreślają jednak, że choć pamięć flash ma wiele zalet, to ma też i wady - np. gorzej znosi
skoki napięcia. A przede wszystkim jest droga - dziś 1 gigabajt pamięci flash kosztuje
kilkadziesiąt dolarów, w klasycznych dyskach jest to mniej niż dwa dolary.18

17
18

www.toshibatec-eu.pl
Gazeta Wyborcza 10 grudnia 2007r.
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3.3.

USB Toshiby dostarczają prąd po wyłączeniu komputera

Sleep-and-charge USB to nowa technologia, która pojawiła się właśnie w notebookach
Toshiby. Dzięki niej mamy możliwość podładowania przenośnych urządzeń poprzez
port USB po wyłączeniu komputera.
Nowa funkcja - Sleep-and-charge USB - znalazła się w najnowszych notebookach Toshiby z
rodziny Satellite. Przyda się ona z pewnością osobom często podróżującym, które zmuszone
są do podładowania akumulatora np. swojego przenośnego odtwarzacza audio czy też
telefonu komórkowego. Dzięki niej nie będą oni zmuszeni do włączenia komputera podczas
tej czynności.

"Toshiba od dawna była liderem w innowacjach i jest dumna z tworzonych przez siebie
rozwiązań, które powodują że cyfrowy styl życia jest lepszy. Dzięki portom Sleep-and-Charge
USB, Toshiba oddaje konsumentom innowacyjną technologię, która zapewnia, że ich cyfrowe
urządzenia będą zawsze gotowe do użycia" - tłumaczy Jeff Barney z amerykańskiego oddziału
Toshiby.19

3.4.

Telefon TOSHIBA PORTÉGÉ G910

Nowy smartfon Toshiby jest duży i elegancki. Poprzednik - model G900 - należał do grupy
rzadko spotykanych "horizontal sliderów", w których klawiatura QWERTY wysuwa się z
dłuższego boku urządzenia.

TOSHIBA PORTÉGÉ G910
Tu przyjęto inne rozwiązanie, nawiązujące do komunikatora Nokii. Trzeba przyznać, że
projekt jest udany. Pytanie główne z tym związane brzmi: czy takie urządzenie jeszcze mieści
się wygodnie w kieszeni. Bo że pasuje do teczki biznesmena, nie mamy wątpliwości. Na
obudowie umieszczono tylko wyświetlacz numeru przychodzącego wraz z zegarem, klawisze
19

www.mspstandard.pl
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nawiązania i zakończenia połączenia oraz kółko do obsługi multimediów. Wewnątrz jest
natomiast trzycalowy dotykowy ekran i stylowa klawiatura QWERTY. Oczywiście G910
pracuje pod kontrolą Windows 6.0 Pro, a tym samym daje użytkownikowi dostęp do
najważniejszych aplikacji biurowych, internetu i e-maila. Aby nic nie trafiło w niepowołane
ręce, wzorem notebooków, smartfon wyposażono w czytnik linii papilarnych. Jakby było
mało, jest także moduł GPS, więc bez obaw można z Toshibą ruszyć w każdą podróż.20

3.5.

Toshiba: nagrywarka dla kamer Gigashot

Stacjonarna nagrywarka o oznaczeniu GSC-DW1. Urządzenie pozwala na
bezpośrednie (tzn. bez udziału komputera) wypalenie materiału na krążkach DVD.
Kamery z serii Gigashot A i K dysponują dyskami twardymi i pozwalają na nagrywanie w
jakości HD. Oczywiście nawet najbardziej pojemny twardziel prędzej czy później się zapełni i
w sytuacji braku dostępu do komputera PC możemy mieć problem. Jego rozwiązaniem może
się zająć najnowsza stacjonarna nagrywarka Toshiby - o oznaczeniu GSC-DW1.

Urządzenie pozwala bowiem na zgranie nagranych filmów (poprzez interfejs USB) na krążki
DVD-R (bez udziału PC). W przypadku obu serii - A i K - wspomniany nośnik powinien
wystarczyć na zapisanie do 50 minut materiału w jakości SP (do 30 minut w trybie XQ (seria
A) i do 35 minut w trybie SHQ (seria K)). Co ważne, urządzenie możemy również bez
problemu podłączyć do telewizora za pomocą szeregu wyjść, wśród których znalazło się

20

Miesięcznik Smart kwiecień 208r.
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również HDMI; komfort obsługi zapewnia dołączony pilot zdalnego sterowania. Całość
mierzy 238 x 167 x 61 mm i waży 1050 gramów.
Nowość trafiła na rynek japoński 17 marca w cenie (po przeliczeniu z jenów) około 165
USD.21

3.6.

Mały reaktor jądrowy Toshiby

Jest mały, bezpieczny, prosty w użyciu i przyjazny dla środowiska. Aż trudno uwierzyć,
że mowa tu o reaktorze jądrowym
Shinichiro Matsuyama z Toshiba Corp. opowiadał na pokazie Toshiba Group Environmental
Exhibition o reaktorze jądrowym 4S. Toshiba wkłada wiele wysiłku w rozwój technologii
przyjaznych dla środowiska i teraz w Tokyo postanowiła pochwalić się swoimi dokonaniami.
Na siedemnastym pokazie Environmental Exhibition, który odbył się w stolicy Japonii, firma
zaprezentowała m.in. model małego reaktora jądrowego. Ponieważ ma być superbezpieczny,
mały i prosty w użyciu (Super Safe, Small, and Simple) nadano mu nazwę 4S.
Paliwem reaktora ma być mieszanka uranu i plutonu lub sam uran. Elektrownia będzie mogła
na tym paliwie pracować 30 lat, bez konieczności uzupełniania paliwa. Reaktor będzie mógł
wyprodukować nawet 10 MW mocy.22

Fot. Koji Sasahara AP

21
22

PC World Komputer marzec 2008r.
www.technologie.gazeta.pl
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3.7.

Multimedialny układ Toshiby z technologią Cell

Toshiba zaprezentowała układ scalony o wysokiej wydajności, przeznaczony do
obsługiwania aplikacji multimedialnych, np. przetwarzających obrazy wideo.

Nowy

układ

nosi

nazwę

SpursEngine

i

wykorzystuje

rdzenie

procesora

Cell,

zaprojektowanego przez firmy Sony i IBM. Toshiba pokazała układ i zademonstrowała jego
możliwości na początku października w Japonii na targach CEATEC Japan 2007. Firma
przedstawiła np. jak układ edytuje zdjęcia 3D (trójwymiarowe) twarzy, robiąc to z bardzo
dużą szybkością.
SpursEngine przetwarza szybko strumienie danych wideo głównie dzięki obecności
wielordzeniowyego mikroprocesora, wykorzystując do tego celu firmową technologię
opracowaną przez Toshibę. SpursEngine jest taktowany zegarem 1,5 GHz i pobiera 10 do 20
watów mocy. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez wymagające aplikacje
multimedialne,

3.8.

układ

używa

szybkiej

pamięci

XDR

DRAM

(Rambus).23

Baterie SciB Toshiby: ładuj 5 minut, korzystaj 5 godzin

Toshiba opracowała nową technologię produkcji akumulatorów. Pozwala ona na
błyskawiczne ładowanie oraz minimalizuje stopień zużycia ogniw w ciągu wielu lat
pracy.
Stosowane dawniej w notebookach baterie niklowo-wodorkowe (NiMH) wytrzymywały ok.
100 cykli ładowania i rozładowania, zanim ich pojemność spadała do poziomu 50 procent
pierwotnej wartości. Współczesne akumulatory litowo-jonowe (Li-ion) zużywają się znacznie
23

www.gospodarka.gazeta.pl
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wolniej i potrafią "przeżyć" nawet kilkaset pełnych cykli ładowania.

Jednak nie mogą się one równać z nowym wynalazkiem Toshiby. Opracowane baterie
SciB wytrzymują 3 tysiące ładowań i rozładowań przy zużyciu wynoszącym mniej niż 10
procent. Materiały, z których wykonano ogniwa są odporne na wysokie temperatury, wydaje
się więc, że skończą się przygody użytkowników z zapalającymi się notebookami.

Baterie SciB firmy Toshiba (źródło: Toshiba)

To nie koniec rewelacji: producent deklaruje, że od momentu wpięcia urządzenia do gniazdka
potrzebne jest zaledwie 5 minut, aby akumulator osiągnął poziom naładowania wynoszący 90
procent! Łatwo więc sobie wyobrazić, że w wypadku ultraprzenośnych notebooków 5 minut
ładowania pozwoli na kolejne 5 godzin pracy.
Baterie pojawiły się na rynku w marcu 2008 roku.24

3.9.

Camileo - niewielka kamera HD Toshiby

Toshiba wprowadziła w kwietniu tego roku na rynek nową, niewielką kamerę nagrywającą
wideo w wysokiej rozdzielczości. Camileo Pro HD obsługuje karty pamięci SDHC do 32GB.
Niewielkie urządzenie Toshiby posiada matrycę o rozdzielczości 5 Mpix, która pozwala na
rejestrowanie materiału wideo w rozdzielczości 1280 x 720, kodowanego w formacie
H.264/MPEG4. Ze względu na to, że wewnętrznej pamięci jest zaledwie 128 MB, niezbędne
będzie wykorzystanie dodatkowej karty, np. SDHC 32GB, która umożliwi nagranie 16 godzin
materiału wideo.
Kamera może oczywiście także służyć, jako aparat cyfrowy - zastosowana matryca pozwala
dzięki interpolacji na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości odpowiadającej 11Mpix.

24

"Toshiba to Launch Innovative Rechargeable Battery Business”
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Urządzenie posiada 3-krotny zoom optyczny oraz 4-krotny zoom cyfrowy. Zapisane obrazy
można

przeglądać

na

wygodnym,

obracanym

wyświetlaczu

LCD

2,5''.

Camileo Pro HD posiada wyjście HDMI. Odtwarza pliki MP3, więc może po prostu służyć
jako przenośny odtwarzacz multimedialny. 25

3.10. Toshiba zapowiada ogniwa paliwowe DMFC
Toshiba zamierza uruchomić w pierwszym kwartale 2009 r. produkcję ogniw
paliwowych DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Są to ogniwa zasilane bezpośrednio
metanolem, zdolne produkować energię elektryczną w długim okresie czasu, znajdujące
zastosowanie w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy
notebooki.
W ogniwach paliwowych DMFC energia elektryczna powstaje w wyniku reakcji zachodzącej
między metanolem, wodą i powietrzem. Produktami ubocznymi powstającymi w wyniku
takiej reakcji jest niewielka ilość pary wodnej oraz dwutlenku węgla, dlatego ogniwa DMFC
są postrzegane jako ekologiczny produkt, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi
bateriami. Zaletą ogniw jest też to, że można je w ciągu kilku sekund zregenerować, instalując
nowy pojemnik z metanolem.
Toshiba oraz inne firmy pracują nad ogniwami paliwowymi DMFC od dobrych kilku lat,
obiecując co jakiś czas, że rozwiązanie trafi wreszcie na rynek w postaci komercyjnego
produktu. Wydaje się, że tym razem nie skończy się na obietnicach i ogniwa takie pojawią się
za niecały rok w sprzedaży.
Zapowiadając ogniwa DMFC firma Toshiba ujawniła również, że w czerwcu tego roku w jej
ofercie pojawi się pamięć masowa SSD o wielkości 1,8 cala zawierająca układy NAND/flash
typu MLC (Multi Level Cell). W pamięciach tego typu każda komórka może zapamiętywać
dwa bity, a nie jeden jak w przypadku pamięci SLC (Single Level Cell). Dysk będzie miał
pojemność 128 GB.
Firma zamierza stosować te same układy NAND/flash w mniejszych pamięciach masowych
SSD o wielkości 1,8 cala, które pojawią się w jej ofercie później tj. w 2009 r. 26

25
26

Gazeta Komputer Świat , luty 2008r.
NetWorld , maj 2008r.
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3.11. Dysk twardy, który wykorzystuje technologię Discrete Track Recording

(DTR)
Toshiba skonstruowała prototypowy dysk twardy, który wykorzystuje technologię
Discrete Track Recording (DTR). Pozwala ona na 50-procentowe zwiększenie gęstości
zapisu danych.
Dzięki DTR Toshibie udało się zgromadzić 120 gigabajtów informacji na pojedynczym
talerzu o średnicy 1,8 cala. Do wyprodukowania nowego dysku Japończycy wykorzystali
standardowy talerz o pojemności 80 GB. Zastosowanie DTR pozwoliło na osiągnięcie
gęstości zapisu rzędu 333 gigabitów na cal kwadratowy.
Technika DTR polega na rozdzieleniu ścieżek na talerzach dysku za pomocą „wyżłobienia”.
Dzięki temu interferencje sygnału pomiędzy sąsiadującymi ścieżkami uległy osłabieniu, a to z
kolei pozwoliło na zmniejszenie odległości pomiędzy ścieżkami. Przewiduje ona również
utworzenie specjalnego wzorca na powierzchni dysku, który pomaga w prowadzeniu głowicy
zapisująco-odczytującej.
Technologia DTR wymaga użycia technik litograficznych wykorzystujących strumień
elektronów. Toshiba korzystała z systemu, który opracowała sama w oparciu o „NanometerScale Optical High Density Disk Storage System” – projekt wspierany przez japońską
Organizację Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO). Tworzenie
"żłobień" jest najłatwiejsze w przypadku małych HDD, więc najpierw DTR znajdzie
zastosowanie w dyskach spotykanych w przenośnych komputerach, odtwarzaczach
multimedialnych czy samochodowych systemach GPS. Masowa produkcja dysków z DTR
ma się rozpocząć w 2009 roku.27

3.12. Toshiba rozpoczyna kampanię wizerunkową

3 marca b.r. rozpoczęła się wizerunkowa kampania firmy Toshiba.
Realizowanym celem jest wzmocnienie wizerunku marki Toshiba jako lidera innowacji
w branży technologicznej i informatycznej, podkreślając przy tym zaangażowanie w kategorii
komputerów przenośnych.

27
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W kampanii wzięły udział ogólnopolskie i tematyczne stacje telewizyjne, radiowe. Również
wykorzystana była prasa - dzienniki i magazyny. Spoty telewizyjne o długości: 60, 30 i 15
sekund, były emitowane przez ponad miesiąc. W radiu pojawiały się 3 kopie spotów 30
sekundowych.
Dodatkowo, w przekazie reklamowym był wspierany notebook Portege R500 - jak dotąd
najlżejszy notebook w portfolio Toshiby.28

3.13. Toshiba z nową kampanią notebooków
W czerwcu b.r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania firmy Toshiba. Kampania reklamowa
będzie dotyczyła nowej linii notebooków z serii Satellite 300, P300 i U400. Przy okazji
kampanii, komunikowany będzie nowy międzynarodowy adres strony internetowej Toshiby:
http://www.toshiba-world.com/ , która od kilku dni jest już aktywna, także w wersji
polskojęzycznej.

W kampanii wykorzystano ogólnopolską prasę (magazyny i dzienniki), Internet, stacje
radiowe (dwudziestosekundowe spoty pojawią w dwóch kopiach). Ponad to, w głównych
miastach Polski, reklama zawiśnie na nośnikach typu backlight.
Kampania potrwa ponad miesiąc.

28
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4. TOSHIBA - KLIMATYZACJA

Historia rozwoju klimatyzatorów w Toshibie sięga roku 1930, kiedy to firma opracowała
pierwszą japońską sprężarkę hermetyczną do zastosowań chłodniczych. W roku 1961
opracowała pierwsze na świecie klimatyzatory mieszkaniowe typu split. W roku 1980
natomiast opracowała pierwszy na świecie klimatyzator inwerterowy, produkt zbudowany z
wykorzystaniem zaawansowanych autorskich technologii, urzeczywistniający zasadę
poprawy wydajności przy zaoszczędzeniu energii. Wkrótce po wynalezieniu i rozpoczęciu
sprzedaży przez Toshibę klimatyzatora inwerterowego cały japoński rynek przeszedł na
technologię inwerterową.
W roku 1993 Toshiba wprowadziła cyfrowe dwutłokowe klimatyzatory rotacyjne jako nową
linię produktową, cechującą się cichą pracą i jeszcze większą energooszczędnością.
Zaangażowanie w nieustanne badania rozwojowe ukierunkowane na osiągnięcie większych
oszczędności energii sprawia, iż Toshiba jest liderem technologii energooszczędnych i
kontroli klimatu. W roku 2007 firma wprowadziła Super Daiseikai, z najlepszą w swojej
klasie efektywnością energetyczną.

Toshiba Carrier Corporation

Toshiba Carrier Corporation powstała w roku 1999 jako wspólne przedsięwzięcie działu
klimatyzacji Toshiba Corporation oraz Carrier Corporation. Wraz z powstaniem Toshiba
Carrier Corporation, dwie wielkie firmy połączyły swe siły w dostarczaniu szerokiej gamy
rozwiązań klimatyzacyjnych w wiodącej technologii.
Carrier, stanowiący część United Technologies Corporation (NYSE:UTX), jest największym
na świecie dostawcą rozwiązań grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Firma została
założona w roku 1915 w Nowym Jorku przez Willisa Carriera, który wynalazł nowoczesną
klimatyzację w roku 1902. Po połączeniu mocnych stron i technologii obu firm, wraz z
rozległą międzynarodową siecią Carrier Corporation, powstał wielki efekt synergii, który
sprawił, iż Toshiba Carrier stał się głównym graczem na globalnym rynku urządzeń
klimatyzacyjnych.
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Systemy Toshiba Air Conditioning zostały wybrane do wielu szeroko znanych na świecie
budynków, od muzeów i hal sportowych do najlepszych sklepów czy restauracji.
Klimatyzatory Toshiba oferują najlepsze rozwiązanie każdego problemu.29

Rzym, Włochy Musei Capitolini

5.

Ateny, Grecja Olympics Stadium

BENCHMARKING I STRATEGICZNE WYKORZYSTANIE
TECHNOLOGII
Technologia jest dla wielu przedsiębiorstw źródłem wielkiego entuzjazmu i zarazem

frustracji. Firmy o wysokich notowaniach giełdowych, takie jak Toshiba American Airlines,
Federal Express 9, PepsiCo’s Frito Lay, Wal–Mart i USAA, wykorzystały technologię w celu
osiągnięcia przewagi nad konkurentami. Technologia, jeśli jest dobrze zarządzana, może
przynieść pozytywne skutki, takie jak wzrost wartości postrzeganej przez klientów,
zredukowanie czasu cyklu, uproszczenie skomplikowanych procesów, obniżenie kosztów i
zwiększenie wydajności — wszystkie te czynniki zwiększają przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstwa.

W przeciwnym razie wdrożona technologia może denerwować klientów, wydłużyć
czas trwania cyklów, obciążyć firmę ogromnymi kosztami i postawić przedsiębiorstwo w
niekorzystnej

29

sytuacji

rynkowej

—

po

prostu

zaszkodzić

pozycji

firmy.

Broszura korporacyjna Toshiba – Toshiba klimatyzacja
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Dlatego benchmarking stanowi podstawowe narzędzie, które pomaga menedżerom
w lepszej ocenie cech, funkcjonalności, korzyści i funkcji technologii oraz kosztów
związanych z jej wprowadzeniem. Różnego rodzaju benchmarki są stałą częścią otoczenia
technologii informatycznych.
.
Coraz częściej informatycy oceniają najlepsze rozwiązania różnych procedur i systemów
występujących w dziedzinie informatyki, telekomunikacji i innych szeroko stosowanych
technologii.

Ocena i wybór najlepszych technologii to tylko jedna z wielu możliwości wykorzystania
benchmarkingu

w

informatyce.

Jako

narzędzie

wykorzystywane

w

zarządzaniu

benchmarking dostarcza cennych informacji dotyczących najbardziej efektywnych rozwiązań
i metod wykorzystania obecnych technologii wspierających wykonanie planu strategicznego.

W rezultacie badania nad najlepszymi rozwiązaniami bardzo rozwinęły się w dziedzinach
związanych z technologią, stanowiących strategiczny fundament wielu firm. Zarządzanie help
deskiem lub centrum obsługi telefonicznej, planowanie przepustowości sieci komputerowej,
konserwacja sprzętu komputerowego, szkolenia i nauka wspomagane komputerowo, operacje
logistyczne wymagające zaawansowanych technologii, badania i rozwój technologii,
zarządzanie siecią komputerową i proces patentowania technologii — to wszystko źródła
projektów badawczych szukających najlepszych praktyk, przeprowadzonych w wielu
amerykańskich firmach. Wiele procesów organizacyjnych, które wspierają efektywne
wykorzystanie

technologii,

jest

podstawą

skutecznego

wdrożenia

strategii

firmy.

Dobrym przykładem może być firma Toshiba, która działa na światowych rynkach
zaawansowanych technologii. Toshiba stosuje najlepsze rozwiązania w dziedzinie
zarządzania patentami i własnością intelektualną. Wysokie kompetencje w tym zakresie są
firmie szczególnie przydatne, ponieważ Toshiba stawia raczej na badania stosowane i
ulepszanie już istniejących technologii, niż na przełomowe odkrycia czy rozwój nowych.
Jak wiele innych japońskich firm Toshiba nadrabia potencjalne słabości w rozwijaniu
całkiem nowych technologii, zdobywając niezliczone patenty na te procesy, które są
niezbędne do wyprodukowania obecnych i przyszłych produktów firmy. „Nawet w przypadku
pionierskiego patentu, jeśli my dokonamy modyfikacji procesu, to pierwotny właściciel
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procesu musi wykorzystywać nasz patent” — mówi Kensuke Norichika, dyrektor działu
własności intelektualnej w firmie Toshiba.
Strategia ta była na tyle skuteczna, że w 1991 roku firma z Tokio uzyskała największą liczbę
patentów w USA. Toshiba stara się umacniać tę strategię poprzez uważną obserwację i
szeroko

zakrojony

benchmarking

patentów

i

technologii

innych

przedsiębiorstw.

„Podstawowym zadaniem pracowników pracujących w dziale własności intelektualnej
jest pomoc w badaniach i rozwoju” — dodaje Norichika. W ten sposób dział Toshiby
zajmujący się prawem własności intelektualnej i bardzo skuteczny proces patentowy są
podporą ogólnej biznesowej strategii firmy.
Benchmarking pomaga firmie ocenić jej podstawowe umiejętności i konkurować ramię
w ramię z konkurencją, a nawet ją wyprzedzić.30

5.1.

Przywództwo technologiczne

Toshiba szczyci się ponad 1200 patentami w Japonii i za granicą, co stanowi ilość wyjątkową
dla każdej firmy. Podstawa przywództwa w dziedzinie produkcji leży w autorskich pracach
badawczo - rozwojowych nad zaawansowanymi technologiami i elementami podstawowymi,
wzmacnianych przez skonsolidowany system zarządzania oparty na współpracy, obejmujący
każdy etap – od projektowania i wdrożenia, przez kontrolę jakości, produkcję, transport,
instalację i szkolenia serwisowe dla klientów. Są to sprawy kluczowe, jeżeli Toshiba chce
podejmować pełną odpowiedzialność za produkty, które oferuje swoim klientom.31

5.2.

Komunikacja

Prace badawczo-rozwojowe nad zaawansowanymi technologiami są prowadzone we
współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Toshiby, jak również przez wymianę
informacji na temat ostatnich osiągnięć z inżynierami i specjalistami z innych oddziałów
Toshiby. Współpraca wiąże się również ze współdziałaniem z wiodącymi uniwersytetami nad
opracowywaniem fundamentalnych, innowacyjnych technologii, jak i ze światowymi liderami
technologicznymi w badaniu i rozwoju najnowocześniejszych elementów. Komunikacja
pomiędzy oddziałami Toshiby rozlokowanymi na całym Świecie opiera się głównie na
komunikacji internetowej poprzez sieć wewnętrzną – Intranet.
30
31

www.eksportuj.pl/
www.toshiba.pl
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6.

12 FANTASTYCZNYCH WYNALAZKÓW

Myśl nowatorska firmy Toshiba, to 12 fantastycznych innowacji, które pokazują, jak
geniusz technologii może uprościć codzienne życie i sprawić, że będzie ono bardziej
twórcze i niewiarygodnie zajmujące. Te innowacje przemieniły życie w Japonii w
dziewiętnastym wieku, zmieniają i

na pewno zmienią życie na całym świecie w

dwudziestym pierwszym wieku.

PRZESZŁOŚĆ | MAN-NEN-DOKEI

SZEŚCIOSTRONNY, DŁUGOWIECZNY CHRONOMETR WIELOFUNKCYJNY
Skrupulatność i doświadczenie przyczyniły się do opracowania oszałamiająco pięknego
chronometru, wspaniale ozdobionego emalią nakładaną metodą cloisonné z motywami
koguta, dobosza, żółwia i królika. Stanowi on połączenie zachodniego czasomierza i
tradycyjnego zegara japońskiego, który dzieli czas między wschodem a zachodem słońca na
sześć części. Mierzący 60 cm wysokości i ważący 38 kg chronometr składa się z sześciu
różnych zegarów wbudowanych w sześć różnych tarcz. Na szczycie znajdują się dwie
metalowe orbity symbolizujące słońce i księżyc. Raz nakręcony zegar powinien działać bez
przerwy przez rok. Dzieło to odzwierciedla sposób myślenia i metody pracy Hisashige Tanaki
— wykorzystanie zachodniej technologii z jednoczesnym przystosowaniem jej do potrzeb
kulturalnych społeczeństwa japońskiego.
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PRZESZŁOŚĆ | MUJIN-TO

EFEKTOWNA, DŁUGOŚWIECĄCA LAMPA OLEJOWA Z NAPEŁNIACZEM
PALIWA NA POMPĘ CIŚNIENIOWĄ
Lampy olejowe wynalezione przez Hisashige przemieniły życie codzienne w Japonii
dziewiętnastego wieku. To urządzenie domowe zawiera mechanizm pompy ciśnieniowej,
zapewniając długotrwałe i jaśniejsze światło. W przybliżeniu dziesięć razy jaśniejsza od
świecy, lampa ta wyznaczyła znaczący postęp w technikach oświetleniowych. Jedną z
korzyści, jakie przyniosła, było wydłużenie dnia roboczego, co pozwoliło zwiększyć
wydajność pracy. W sumie
Hisashige stworzył siedem różnych modeli, z których wszystkie sprzedał handlowcom i
ogółowi publicznemu.

PRZESZŁOŚĆ | JOKI-SEN HINAGATA

MINIATUROWY BOCZNOKOŁOWIEC NAPĘDZANY ALKOHOLEM
W tym modelu łodzi parowej z 1852 roku widać mocne zainteresowanie Hisashige
najnowocześniejszą w tym czasie technologią silnika parowego. W tym czasie mieszkał on w
Kioto, eksperymentując z parowcem na stawie znajdującym się w posiadłości rodziny
Takatsukasa. Po wpłynięciu w 1854 roku do Zatoki Tokijskiej „czarnej fl oty“ pod
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dowództwem komandora Perry’ego, co było początkiem otwarcia Japonii na świat, Hisashige
przekształcił swoje próby silników parowych w pokazy publiczne. Dzięki temu w wieku 55
lat został zaproszony do współpracy z klanem Saga w charakterze głównego inżyniera.
Utworzył wtedy z sukcesem modele łodzi i pojazdów o napędzie parowym oraz
wyprodukowany lokalnie parowiec handlowy.

PRZESZŁOŚĆ | SHUMISEN-GI

MODEL BUDDYJSKIEGO WSZECHŚWIATA
W

tym wyjątkowym modelu wszechświata buddyjskiego widoczne jest zainteresowanie

Hisashige astronomią, kulturą japońską i nauką zachodnią. To osiągnięcie technologiczne
łączy zasady astronomii w złożonym mechanizmie.

PRZESZŁOŚĆ | HOJI-KI

APARAT TELEGRAFICZNY SYGNAŁU CZASU
W 1873 roku, pięć lat po rewolucji Meiji, rząd japoński zainicjował prace nad narodowym
projektem telekomunikacyjnym. Do pomocy przy projekcie wezwano z Tokio 73-letniego
wówczas Hisashige. Opierając się na swoim sukcesie w utworzeniu telegrafu na małą skalę
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dla klanu Saga, Hisashige założył firmę i rozpoczął krajową produkcję telegrafu Morsa;
wyprodukował też dla rządu aparat telegraficzny sygnału czasu Hoji-ki.

TERAŹNIEJSZOŚĆ | AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY ŁADUJĄCY SIĘ W 80% W CIĄGU
ZALEDWIE JEDNEJ MINUTY
Przełomowa technologia wykorzystuje nowe nanocząsteczki, zapobiegając redukcji płynnych
elektrolitów organicznych podczas ładowania akumulatora. Efektem jest akumulator, który
można naładować do 80% pojemności w ciągu zaledwie jednej minuty. To 60 razy szybciej
niż w przypadku używanych dziś typowych akumulatorów litowo-jonowych. Wyobraźmy
sobie tylko możliwość ładowania akumulatora komputera przenośnego, aparatu czy
odtwarzacza MP3 w ciągu jednej minuty. Nowy akumulator charakteryzuje się też
zwiększoną żywotnością, nie wymaga więc częstego ładowania. Prawdopodobnie największą
zaletą nowego akumulatora jest zdolność do szybkiego gromadzenia energii wytwarzanej
przez pojazdy, by następnie ponownie wykorzystać energię, która wcześniej była marnowana.
Ten ekologiczny akumulator pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

TERAŹNIEJSZOŚĆ | OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA
KOMPUTEREM

PIERWSZE NA ŚWIECIE OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA
KOMPUTEREM ZA POMOC TELEFONU
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Funkcjonalność telefonu Bluetooth jest już dostępna, wyobraźmy sobie jednak możliwość
sterowania komputerem za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki fi rmie Toshiba jest to już
rzeczywistość. Ubiquitous Viewer to przełomowe oprogramowanie, które zapewniając ciągły
dostęp w czasie rzeczywistym do komputera, stanowi pomost między telefonami
komórkowymi a komputerami. Jadąc pociągiem lub autobusem albo spędzając piękny,
słoneczny dzień na ławce w parku, można zdalnie korzystać z dowolnego komputera
domowego lub biurowego z systemem Windows za pomocą telefonu. Specjalne menu
umożliwia wprowadzenie hasła dostępu do opcji menu, które dają kontrolę nad zdalnym
komputerem. Można wówczas otwierać
pliki, czytać pocztę e-mail, przeglądać Internet i wykonywać wiele innych czynności, a
wszystko to za pomocą telefonu komórkowego. Wszystkie zasoby komputera są w zasięgu
ręki, bez względu na miejsce pobytu.

TERAŹNIEJSZOŚĆ | NAJMNIEJSZY NA ŚWIECIE DYSK TWARDY

NAJMNIEJSZY NA ŚWIECIE DYSK TWARDY USTANAWIA REKORD
GUINNESSA
Gdzie nie spojrzeć, urządzenia przenośne wydają się być coraz mniejsze. Od telefonów
komórkowych i kamer cyfrowych do przenośnych urządzeń pamięci masowej — klienci
wymagają urządzeń, które dzięki mniejszemu rozmiarowi i wadze będą bardziej mobilne. Ale
jaka może być prawdziwa pojemność tych miniaturowych urządzeń? W 2005 roku firma
Toshiba udowodniła, że dysk twardy może być mały, a jednocześnie bardzo pojemny.
Wyprodukowała ona najmniejszy na świecie dysk twardy.
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TERAŹNIEJSZOŚĆ | NAJSZYBSZA WINDA NA ŚWIECIE

NAJSZYBSZA NA ŚWIECIE WINDA W NAJWYŻSZYM BUDYNKU ŚWIATA
Taipei 101 może brzmieć jak tytuł kursu kultury tajwańskiej dla początkujących, ale w
rzeczywistości jest to nazwa najwyższego budynku świata. Sięgający 508 metrów wieżowiec
zbudowany w Tajpej na Tajwanie liczy 101 pięter plus pięć pięter podziemnych. Firma
Toshiba Elevator and Building Systems Corp. (TELC) zainstalowała w budynku 61 wind, z
których dwie kursują z prędkością 1 010 metrów na minutę. Wyobraźmy sobie jazdę windą z
prędkością 60 kilometrów na godzinę! Te dwie windy wjeżdżają na górę i zjeżdżają w dół tak
szybko, że wymagały opracowania pierwszego na świecie systemu kontroli i wyrównywania
ciśnienia atmosferycznego w kabinie, aktywnego systemu kontroli i redukcji drgań kabiny
oraz opływowej konstrukcji ograniczającej poziom hałasu. W 2006 roku windy te trafiły do
Księgi Rekordów Guinnessa jako najszybsze na świecie. Można sobie wyobrazić przejażdżkę
taką windą!

TERAŹNIEJSZOŚĆ | WYŚWIETLACZ TRÓJWYMIAROWY

ZUPEŁNIE NOWY ŚWIAT WRAŻEŃ WIZUALNYCH W GRACH
TRÓJWYMIAROWYCH
W 1977 roku film Gwiezdne Wojny wywołał burzę na świecie. W jednej z niezapomnianych
scen robot C3P0 i Wookie Chewbacca grają w trójwymiarowe szachy, a przygląda się temu
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Han Solo. Mimo że ta fantastyczna wizja gier ma już prawie 30 lat, dopiero teraz gry
trójwymiarowe mają szansę stać się rzeczywistością. Firma Toshiba opracowała nową
technologię wyświetlacza, która umożliwia oglądanie obrazów trójwymiarowych na płaskim
ekranie. Nie wymaga ona specjalnych okularów ani siedzenia w określonej odległości od
ekranu. Istotą nowej technologii jest odtwarzanie promieniowania świetlnego podobnego do
generowanego

przez

prawdziwe

obiekty.

Ponadto

firma

Toshiba

opracowała

oprogramowanie, które do przetwarzania i odtwarzania obiektu w postaci trójwymiarowej
wykorzystuje co najmniej 10 widoków tego obiektu. Nowy, ekscytujący świat wrażeń
wizualnych czeka na wszystkich, którzy bawią się grami zręcznościowymi, biorą udział w
kursach e-learning, tworzą projekty architektoniczne lub znajdują inne zastosowania dla
technologii trójwymiarowej.

TERAŹNIEJSZOŚĆ | ODTWARZACZ PLIKÓW MP3

ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 Z „OGONKIEM“
Z łatwością dostrzec można, jak bogaty jest obecnie rynek odtwarzaczy MP3. Różnorodność
rozmiarów, stylów, kolorów i możliwości daje klientom szerokie pole wyboru. Pojawił się
odtwarzacz MP3 o kształcie małej foki. Pierwowzorem foczki jest postać o imieniu Good
Hana-Maru autorstwa firmy Sanrio, która stworzyła produkty Hello Kitty. Popularna w
Japonii foczka to nie tylko wdzięczna buźka: to zaawansowany odtwarzacz muzyki
wyposażony w 512 MB pamięci masowej, obsługujący odtwarzanie plików WMA (DRM) i
MP3. Złącze USB 2.0 jest ukryte pod zdejmowaną płetwą ogonową. Brzuszek mieści
niewielki wyświetlacz LCD i przyciski sterujące. Firma Toshiba sprzedaje ten uroczy
odtwarzacz MP3 wyłącznie w zestawach z komputerami przenośnymi Toshiba Dynabook
CX.
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TERAŹNIEJSZOŚĆ | WYŚWIETLACZ LCD O GRUBOŚCI 2,9 MM

CIEŃSZY I LŻEJSZY WYŚWIETLACZ LCD O GRUBOŚCI 2,9 MM
Firma Toshiba przedstawiła właśnie wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1 280×800 (WXGA),
którego grubość wynosi zaledwie 2,9 mm. W tym ultrawydajnym wyświetlaczu o jasności
300 cd/m2 zastosowano niskotemperaturowe, polisilikonowe ciekłe kryształy. Ten
nowoczesny wyświetlacz, w przybliżeniu o połowę cieńszy i o jedną trzecią lżejszy od
współczesnych produktów, charakteryzuje się współczynnikiem proporcji 16:10 Wide XGA
(WXGA), który idealnie nadaje się do oglądania obrazów z dysków DVD lub obrazu TV.
Masowa produkcja tego zaprojektowanego do użytku w komputerach przenośnych
wyświetlacza LCD jest w trakcie realizacji . Przedstawiono go na drugiej wystawie 2006 w
Tokio (19–21 kwietnia 2006 r.).32

Podsumowując dokonania firmy Toshiba nasuwa się konkluzja, która mówi
nam, że wszystkie innowacyjne wynalazki tej firmy są znakomite. Jednym słowem czego
uczeni, inżynierowie, informatycy, projektanci firmy Toshiba się nie dotkną zamieniają
to w przysłowiowe złoto.

32

Broszura informacyjna Toshiba – 12 innowacji
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