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Pilot do TV przyszłości 

  
KaŜdy rok, wiek, miesiąc, a nawet dzień niesie ze sobą nowe wynalazki, dzięki 

którym człowiek ułatwia sobie Ŝycie. Jednym z takich wynalazków jest pilot do TV, 
bez którego trudno by się nam było obejść w Ŝyciu codziennym.  
 Co jakiś czas ukazują się nowe piloty, mające coraz to więcej funkcji. Jaki pilot 
przyniesie nam przyszłość? Odpowiadając na to pytanie moŜna, sobie wyobrazić 
przeróŜne funkcje pilota. MoŜe będzie on niewidzialny? Oddziałujący na naszą 
tonację głosu. MoŜe wystarczy jak powiemy jaki kanał chcemy oglądać i 
samoczynnie będą się zmieniały kanały TV. 
 Pilot moŜe stać się rzeczą uniwersalna do wszystkich elektronicznych i 
cyfrowych urządzeń bez ograniczeń. Jego funkcje mogą stać się wszechstronnie 
rozbudowane. Nawet moŜna będzie samodzielnie kreować funkcje danego pilota i 
programować go na swój własny sposób. MoŜe on mieć naprawdę bardzo małe 
rozmiary.  
 Technika tak moŜe iść do przodu, Ŝe pilot moŜe być wszyty pod skórę 
człowieka. Dzięki czemu będzie moŜna kontrolować niemal wszystko z miejsca gdzie 
się będziemy znajdować. Będzie on zasilany energia wytwarzaną z przepływu naszej 
krwi poprzez naczynia krwionośne. Siła wytwarzana z rozciągających się tętnic 
będzie zasilała baterie pilota. Będzie on kontrolowany poprzez anteny satelitarne i 
będzie on miał nieograniczony zasięg w kaŜdym miejscu na ziemi. I kto wie moŜe on 
za paręset lat zostać wykorzystany do kontroli nad ludzkim mózgiem bądź teŜ 
organizmem.  
 MoŜe będzie miał moŜliwości przeniesienia nas z jednego miejsca na ziemi na 
drugie, po wciśnięciu jednego małego guzika. MoŜe być tak, Ŝe zmieni całe Ŝycie 
ludzkie, nie dając człowiekowi moŜliwości dalszego rozwoju własnych zdolności 
manualnych. MoŜe rozleniwić ludzi, aŜ do tego stopnia, iŜ staną się tak mało 
samodzielni jak ówczesne maszyny róŜnego rodzaju.. 
 Pilot przyszłości moŜe posiadać wiele róŜnych kombinacji. MoŜe na przykład 
podczas oglądania filmu, zaŜyczyć sobie autograf danego aktora i po paru 
sekundach dostajemy wydruk z pilota z autografem danej osoby. W pilotach moŜe 
być zamontowana podczerwień, która pozwala wykryć czy pod nieobecność 
właścicieli domu nie grasuje jakiś intruz. MoŜe teŜ  słuŜyć jako czujnik, który jest 
czuły na płacz dziecka, dzięki czemu będziemy mieli oko na nasze śpiące pociechy, 
a gdy tylko się obudzą od razu nas powiadomi, a w między czasie automatycznie 
włączy się kołysanka. 
 Wraz z rozwojem ludzkości rozwija się równieŜ technika. Pilot dawniej mający 
podstawowe funkcje włączania TV i zmiany kanałów teraz jest coraz bardziej 
udoskonalany. Tak naprawdę nikt nie wie jak będzie wyglądał pilot za 10, 50 czy 
tysiąc lat. MoŜe będzie rzeczą bez której nie będziemy w stanie się obejść a moŜe w 
ogóle nam nie będzie potrzebny. 
 Warto jednak zastanowić się nad wszelkimi rodzajami wszechobecnych 
urządzeń, powinniśmy rozwaŜyć to  czy oby na pewno nie zostaniemy zdominowanie 
przez sprzęty napędzane jakąkolwiek energią. 
 Człowiek dąŜy do udoskonalania wszelakich narzędzi ułatwiających Ŝycia i 
tworzenia nowych gadŜetów, ale zapomina w tym momencie o Ŝyciu ludzkim i nie 
próbuje siebie samego ulepszać.  
 


