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Pilot do TV przyszłości  
 

 Pilot do TV jest bardzo uŜytecznym urządzeniem w Ŝyciu człowieka, któremu 

dane jest funkcjonować w XXI wieku. Dzięki niemu nie ruszając się z miejsca 

moŜemy oglądać to, na co mamy ochotę. Wystarczy przyciśnięcie przycisku, aby 

przenieść się ze stadionu Camp Nou w Barcelonie na skocznię narciarską w Lahti. 

Jednak jak było by wspaniale gdyby nasz udział w korzystaniu z telewizora kończył 

się na zajęciu miejsca przed odbiornikiem. Wystarczyłoby usiąść wygodnie w fotelu, 

w którym wmontowano urządzenia pozwalające na identyfikację siedzącej osoby. 

Odpowiedzi program sam zdołał by odszyfrować na co mamy obecnie ochotę. W 

swoich pomiarach opierał by się na ciśnienia krwi, które jasno nakreśliło by w jakim 

jesteśmy humorze  i co by nas interesowało. Aparat do pomiaru znajdował by się w 

zagłówku fotela, który skonstruowany by był w sposób umoŜliwiający automatyczne 

dostosowanie się do głowy telewidza. Program równieŜ potrafiłby rozpoznać głos 

osoby, która obecnie ma zamiar oglądać TV. To pozwoliłoby na pewniejszą 

identyfikację, a tym samym na lepszym dobranie programu, gdyŜ pamięć systemu 

zapisywałaby stacje, które oglądał dany człowiek. Godzina równieŜ miała by istotne 

znaczenie, gdyŜ zazwyczaj na co innego mamy ochotę rano niŜ wieczorem. WaŜną 

cechą, którą powinien posiadać system jest ochrona rodzicielska. Pomogłaby ona 

rodzicom w ustrzeŜeniu swoich pociech przed treściami naszpikowanymi przemocą, 

co jest bardzo przydatne w dzisiejszym świecie pełnym agresji.  

 Dzięki takiemu urządzeniu juŜ nigdy nie musieli byśmy się denerwować 

przełączaniem programów w poszukiwaniu czegoś, co nas zainteresuje. To zapewne 

ustrzegło by nas przed niepotrzebnym stresem, którego i tak na co dzień nam nie 

brakuje. 

 Moim zdaniem, taki nowoczesny system do uŜytkowania TV sprawdził by się 

w dzisiejszym zurbanizowanym społeczeństwie, które tylko czeka na jeszcze większe 

ułatwienia w Ŝyciu. UwaŜam, Ŝe właśnie w tym kierunku będzie podąŜał rozwój 

technologiczny, a tym samym pilotów do TV, gdyŜ człowiek dąŜy do jak największej 

wygody i wszystkie jego poczynania są skierowane w tym kierunku.  


