
P ouze málo oborů se vyvíjí tak rychle
jako high-tech průmysl: jakmile se

člověk rozhodne zakoupit novou technolo-
gii, je ta již skoro zastaralá. Kdy se tedy
nákup vyplatí? Odpověď na tuto otázku
vám dá Barometr Chipu: vychází z pozoro-
vání trhů, která provádějí redaktoři Chipu.
Ti nepřetržitě sledují vývoj a rozšiřování
nových technologií. Tentokrát vám redakce
Chipu poskytne informace o trendech
v oblasti internetových připojení, a to na
základě průzkumu u různých telekomuni-
kačních společností.

Vysvětlení značek v uvedené grafice je
následující: na časové ose se nachází bílý
trojúhelník v modrém kolečku, který sym-
bolizuje uvedení produktu internetového
providera a provozovatele sítě na trh – což

je často doprovázeno mediální prezentací
produktu (symbol vykřičníku ve fialovém
poli). Body, ve kterých jednotlivé řádky
grafu začínají, označují zavedení produktu
na trh. Odstíny barev symbolizují vývoj cen:
červená barva znamená vysokou zaváděcí
cenu nového internetového připojení, kte-
rou jsou ochotni zaplatit pouze takzvaní
„Early Adopters“ (nadšení příznivci nových
technologií). Žlutá barva signalizuje první
pokles cen, po kterém začíná být technika
zajímavá i pro ambiciózní uživatele. Zelená
barva představuje masový trh: nyní se pou-
žívání dané technologie vyplatí i běžnému
uživateli. Jakmile přechází barva v šedou,
blíží se konec této technologie (ten je ozna-
čen křížkem v šedém poli) a produkt je
k dostání za velmi nízkou cenu.

Vývoj cen a rozšiřování trhů s novými technologiemi - vývoj během jednotlivých měsíců

Barometr Chipu: 
Připojení k internetu 

IT barometr 

Budoucí generace DSL

Společnost Telecom  vybavuje své kabelové

rozváděče novými DSLAM (Digital Subscriber

Line Access Multiplexer), které umožňují 

přenosovou rychlost až 50 MB za sekundu.

Takové rychlosti jsou předpokládány u budou-

cích služeb, jako je IP-TV. 
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Polovina roku 2006: V mnoha 
městech bude díky technologii 
ADSL2+ dostupný vysoko-
rychlostní internet.

Polovina roku 2006: 
Technologie UMTS konečně 
dokázala přejít 
k masovému trhu.

Začátek roku 2006: 
Startuje technologie 
WiMAX – následovník 
technologie W-LAN

Připojení k internetu
2006




