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TÖÖLEHT (LUGEMINE)   
Esimene ülesanne.  Lugege artiklit. Artiklist on välja võetud 10 lauset (lüngad 1-10). Teksti järel on iga lünga

kohta  esitatud  kolm vastusevarianti.  Valige  välja  Teie  arvates  kõige  paremini  sobiv  lause  (A,  B  või  C)  ja

kirjutage lünka valitud vastuse ees olev täht. 

Tulevikukodud

Tarkvarafirma  Microsoft  asutaja  Bill  Gatesi  ettekanne  elektroonikamessil  CES2007  lõppes

digitaalse kodu tutvustusega. Tulevikukodus, mille sarnane on Microsofti peakorteris juba valmiski

ehitatud,  on  kasutatud  lahendusi,  mis  peaks  viie  aasta  pärast  igaühele  kättesaadavad  ja  ka

vastuvõetava hinnaga olema. 

Kui aastal 1967 oli Ameerika peres keskmiselt 1,3 elektroonikatoodet, siis 2007. aastal juba 21.

(1)..........  Tänavusel suurimal elektroonikamessil keskendutigi elektroonikaseadmete, sidevahendite

ja sisuteenuste ühendamisele.

Kuigi  tegu  polnud  eraldi  hoonega,  jäljendas  Microsofti  digitaalne  kodu  tervet  maja,  alates

välisuksest, esikust ja köögist kuni elu-, töö- ja magamistoani välja. (2)..........  Vajadusel reguleerida

tubade temperatuuri ja kuulata jäetud sõnumeid. Nupuvajutus, ja esikutapeet muutub ekraaniks, mis

on  nii  teadetetahvel  kui  ka  kogu  majapidamise  kontrollkeskus.  Valides  elutuppa  muusika,

sünkroniseeritakse selle meeleolu järgi valgustus ja seinakatted, digitaalsetesse pildiraamidesse saab

koduserveri varamust pilte valida.

Iga  külmikusse  või  toidukappi  asetatud  asja  tunneb  arvuti  ära  ja  kuvab  esimesel  nõudel  info

tagavarade kohta. (3)..........   Enamiku käskudest saab arvutile anda häälega, ka suudab arvuti meile

häälega  vastata  –  lugeda  ette  saabunud  meile  ja  telekavasid,  teatada  välisukse  taha  saabunud

külalistest jne.

Tulevikukodus  asendab  lapse  koolist  saadud  tahvelarvuti  õpikuvirnasid  ning  ühendub  samuti

koduserveriga. Lapsevanem saab jõnglase koolitööd kontrollida ja vajadusel teda abistada ninapidi

rübliku  kõrval  istumata,  kas  või  tööl  või  teises  maailma  otsas  komandeeringus  olles.  Kui

koolimasinas  avatakse  astronoomiatunni  materjal,  hakkab  elutoa  suure  LCD-televiisori  ekraanil

jooksma  asjakohane  õppefilm.  (4).......... See  näitas  sülearvutil  osutatud  taevakehade  tegelikku

asukohta ja liikumist.

Suurel ekraanil saab lugeda virtuaalsest raamatukogust laenutatud raamatuid, leida filmipankadest

huvitava filmi ning seda kodukino jaoks alla laadida ja panna muusikakeskuse mängima uusimaid

hitte, mida virtuaalsed muusikapoed pakuvad. (5)..........  Teatakse, millised üritused ees ootavad, kes

pereliikmetest kuhu läks ja millal tuleb. Või tunnete huvi väljas einestamise vastu? Aga palun  kodu�

teatab sinu lemmikkohtade tänased menüüd ja hinnad, informeerib uutest kohtadest.

See, mida plaanib Microsoft, on juba osaliselt saanud tegelikkuseks Lõuna-Koreas, kus on valmis

üle 100 kõrgtehnoloogilise kodu ning juba järgmisel aastal plaanitakse ehitada veel 30 000. 
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Mi  Yung  Kim  ja  tema  10-kuune  poeg  Jae  Won  kolisid  hiljuti  oma  uude  kõrgtehnoloogilisse

korterisse. (6).......... Tegelikkuses on aga kõrgtehnoloogilises kodus kõik juhitav vaid ühe seina peal

asuva  kontrollpaneeli  abil.   Kontrollpaneel  peab  arvestust  ka  Mi  Yungi  elektritarbimise  kohta.�

Maksab  tema  elektriarveid  ning  salvestab  interneti  kaudu  või  naabrite  poolt  saadetud

videosõnumeid. (7).......... See annab teada, kui pesumasin on oma töö lõpetanud või kui ukse taga on

mõni külaline  viimane võimaldab valida, kas võtta külaline vastu või teeselda, et teid polegi kodus.�

Kodust eemal olles saab kogu süsteemi kontrollida ka kaugjuhtimise teel, lisaks saab vaadata, kes

on tahtnud teile teie eemaloleku ajal külla tulla.

Lõuna-Korea tehnikatootjatel  on lisaks ka hulganisti  tulevikuvisioone.  (8).......... Nende abil  saab

kõike sisse ja välja lülitada ja uksi avada ning mis kaardistavad kandja asukoha majas.

Sellises kodus on kõik hääljuhitav ning külmik pakub teile retsepte, mis sisaldavad külmikus hetkel

olevaid  toiduaineid.  (9)..........  Seda  juhul,  kui  toiduained  on  spetsiaalse  elektrooniliselt  loetava�

lipikuga pakendis.

Magamistoas annab peegel aru teie päevaplaanist ning aitab valida riideid. (10).......... Lisaks hoiab

peegel teid kursis nii ilmaennustuse kui ka liiklusolukorraga.

Kui on aeg kodust lahkuda, lülitab tulevikukodu end ise välja.

(Veiko Tamm PM 29. jaanuar 2007; Marina Lohk 27. november 2006 järgi)
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Tulevikukodud 1. lünk
A Kümne aasta jooksul tahetakse nende arvu suurendada veel kümme korda.
B See näitab, et elektroonikaseadmete kasutuselevõtt on suhteliselt aeglane.
C Üha olulisemaks muutub see, mida ja kuidas need elektroonilised riistad teevad.

   2. lünk
A Selle maja elanik saab juba eemalt mobiiltelefoniga koduga ühendust võtta.
B Kõik elanikud kasutavad ühte pulti.
C Oluline on ühendada kõik ühte süsteemi.

3. lünk
A Nii saamegi tulevikus koduarvutile helistada ja küsida, mis meil külmkapis on.
B Sedasi ei saa keegi meie toitu külmkapist ära võtta.
C Nii ei jää kunagi külmkapis toidust puudu.

4. lünk
A Polegi vaja koolis tunnis istuda.
B Tapeet aga muutus suureks virtuaalseks planetaariumiks.
C Nii saab õppida ka astronoomiat.

5. lünk
A Inimene ei pea enam kodust üldse välja minema.
B Mida aga soovid, seda saab ka valida.
C Käsklus kodule ning seinale kuvatakse suur meelespea.

6. lünk
A Väljast paistab nende maja olevat täpselt samasugune nagu teisedki kortermajad.
B See maja erineb teistest kortermajadest juba oma välimuse poolest.
C Maja klaasist seinad ja tehnoloogilised elemendid näitavad selle maja erilisust.

7. lünk
A Seetõttu ei ole inimesel mõnikord ülevaadet oma elektritarbimisest.
B Süsteemiga on ühendatud ka telekas.
C See lihtsustab Mi Yungi elu tunduvalt.

8. lünk
A Nad tahavad luua koduroboteid, kes teeks inimese elu veel lihtsamaks.
B Tulevikukodus kannavad kõik inimesed väikseid randmekompuutreid. 
C Tulevikus peab inimene veel vähem ise tegema.

9. lünk
A Külmkapp annab ka teada, kui toidu säilimistähtaeg on läbi.
B Nii saab kohe teada, mida tuleb juurde muretseda.
C Tänu külmkapi sellisele funktsioonile on kogu aeg värsked toiduained olemas.

10. lünk
A Peeglil on väga hea maitse ja riided on sobivad.
B Kui rikute oma ajakava, siis peegel hakkab pahandama.
C Juhul kui kõigil teie riietel on jällegi spetsiaalsed süsteemiga ühilduvad elektrooniliselt loetavad lipikud.

Võti
1. C
2. A
3. A 
4. B
5. C
6. A
7. B
8. B
9. A
10. C


