بازار فن آوري
مترجم :آذر رحمتي زاده

تلويزيون به نازکي نخ

اين تلويزيون داراي صفحه تصويري
بسيار نازکي ميباشد که ميتواند حتي
خم شود .شما ميتوانيد آن را مانند
تابلو روي ديوار نصب کنيد و يا حتي
چند تا از آنها را در کنار هم قرار دهيد
تا همزمان بتوانيد کانالهاي مختلف را
مشاهده کنيد.اين تلويزيون بسيار کم
باشد.
حجم و سبک مي

اين دستبند جاسوس شماست!

اين دس���تبند براي نظارت بر خواب و فعاليتهاي بدني اس���ت .اين دس���تبند :کل زمان
اس���تراحت ،تعداد بي���داريهاي
هاي سوزانده شده،
ش���بانه ،کالري
فعاليت و عدم فعاليت بدن را نشان
توانيد آنرا به
ميدهد .همچنين مي
دار بکار گيريد.
عنوان ساعت شماطه
اين وسيله به شما ياد آوري ميکند
که ش���ما چگونه روز خود را صرف
کنيد ،و چگونه ميتوانيد سبک زندگي خود را بهبود بخشيد.
مي

شمعي که تمام نميشود

توانيد از يک
با اين وس���يله جديد مي
ش���مع بارها و بارها اس���تفاده کنيد.
در زير جايي که ش���مع قرار ميگيرد
نخي آويزان اس���ت و هنگامي که شمع
سوزد پارافين آن درون اين محفظه
مي
شود .بدين
دوباره بدور نخي جمع مي
توانيد
ترتيب شما با عوض کردن نخ مي
بارها و بارها از يک شمع استفاده کنيد.
ولي اين شمعها ابدي نيستند چون با هر
بار سوختن کوچک و کوچکتر ميشوند و اين مسئله در اثر سوختن شمع رخ ميدهد و يک
شود.
مسئله شميايي است و با هر بار سوختن مقداري از آن دود شده و در هوا پخش مي

  -4سرنگ معجزه گر

با همکاري پزشکان نيروهاي عمليات ويژه ،يک دستگاه شريان بند توسعه يافته بنام Stat
X
( )tmپانسمان «ايکس ستات» اختراع شد .اين سرنگ قادر به متوقف کردن خون در مواقع
خونريزي زياد از زخمهاي غير قابل کنترل است.
هاي
اين دستگاه شريان بند ،انقالبي در مهندس���ي پزشکي است و به توسط آن خونريزي
شديد از زخم و جراحات ايجاد شده در منطقه جانکشنال ،مانند لگن يا زير بغل ،و «زخمهاي
ش���ود،
غير قابل کنترل» که اغلب به علت خونريزي غيرقابل کنترل منجر به مرگ بيمار مي
کنترل ميگردند.XStat»ايکس ستات» دستگاهي است که ميتواند بسياري از زخمهاي
غير قابل کنترل را درمان و بيماران را از مرگ نجات بخشد.
« Xايکس ستات» با اس���تفاده از يک اسفنج کوچک (ميکرو سلولزيcellulous)
 Stat
به حفره زخم با اس���تفاده از يک سرنگ
سبک وزن تزريق ميگردد و اين اسفنج بال
فاصله در داخل زخم پخش ميشود و تا ده
برابر ان���دازه خود متورم ميگردد تا مانعي
فيزيکي ب���راي توقف جريان خون گردد و
اجازه ميدهد تا بيماران به مدت  4ساعت
اين امکان را بيابند تا به نزديکترين مرکز
مراقبت تروما(ضربه،زخم) منتقل شوند.
هر سرنگ حاوي  92اسفنج فشرده سلولزي
است که داراي يک پوشش کيتوزان اس���ت (کيتوزان مشتقي از گلوکان با واحدهاي تکرار
شوندهکيتين است که به وفور در اسکلت خارجي بندپايان مانندميگو،خرچنگ و همچنين
شود) .اسفنج به محض
گياهان پست از قبيلمخمرها و کوتيکول(پوست) حشرات يافت مي
گردد .هر اسفنجي همچنين شامل
تماس با خون يا مايع بدن تا ده برابر حجم خود متورم مي
يک نشانگر است که به راحتي قابل تشخيص از طريق اشعه ايکس است.
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صندلي
چرخدار
همه کاره

اين صندلي چرخدار بس���يار
راح���ت اس���ت و صاحب آن
تواند آنرا بلند و کوتاه کرده
مي
و از بودن بر روي آن لذت ببرد.
اين صندلي براي افراد مسن
بسيار مناسب است و به آنان
اين امکان را ميدهد تا کارهاي
خود را به تنهايي و براحتي به
انجام برسانند.

موتور
سيکلت خود
را داخل کمد
بگذاريد!

اين موتور تا ش���و ميباشد و
توانيد آنرا به
به راحت���ي مي
داخل محي���ط کار يا خانه
ببريد و آنرا داخل کمد خانه
تان بگذاريد و با خيال راحت
بدون آنکه ب���ه دنبال جاي
پارک براي آن باشيد به سر
کارتان برويد و يا آنرا گوشه
حياط خانه تان بگذاريد.

موبايلي که کامپيوتر ميشود
اين هم تلفن همراهي كه در
عرض س���ي ثاني���ه تبديل به
توانيد با
کامپيوتر ميشود و مي
آن هر آنچه را که مايليد تايپ
کنيد و پس از اتمام کار آنرا تا
کرده و دوب���اره در جيب خود
بگذاريد.

 -9با عينک ،موبايلتان را شارژ کنيد!

تعجب نکنيد! عينکهاي جديد داراي سيس���تم سلولهاي خورشيدي ميباشند و انرژي نور
خورشيد را در خود ذخيره کرده و آنرا تبديل به الکتريسيته ميکنند.پس شما با خيال راحت
ميتوانيد به پيک نيک و يا کوهس���تان رفته و نگران شارژ کردن تلفن همراه خود نباشيد و
تلفنتان را به عينکتان وصل
کنيد تا آنرا ش���ارژ کند.اين
س���لولهاي خورشيدي بر
روي هر دو دس���ته عينک
اند و در هنگام
نصب ش���ده
توان دستهها را جدا
شب مي
کرده و آن���را به تلفن همراه
خود نصب کرده و آنرا شارژ
کنيد.

