  -10دستکشهاي حساس
دستکشهاي الکترونيکي با استفاده از فناوري سونار براي شما اين امکان
را فراهم ميآورند تا همه چيز را در زير آب "احس���اس" کنيد .هنگامي
س���ازيد اين دستکش توسعه يافته با
که آن را به يک ش���ي نزديک مي
ضربههاي آب به شما پاس���خ ميدهد .هر چقدر دستکشها به شياي
هاي محکمتري به
نزديکتر گردند همان قدر پمپ آب دس���تکش ضربه
انگشتان شما وارد ميسازد .دستکش سونار لمسي ،به نام تروکا -تکت
IrukaTact-ايروکا با استفاده از يک دستگاه اولتراسونيک به مناطق
اطراف از طريق يک نرم افزار امواج کوتاه ميفرس���تد .اين موتورها به
انگشتان اشاره ،وسط و انگش���تري متصلند و انگشت شست و انگشت
کوچک آزادند .هنگامي که دس���تکش يک شي و يا تغييري را در محل تشخيص دهد ،موتور آب از محيط اطراف بر نوک انگشتان ضربه
ميزند .سنسور سونار فعلي ميتواند اشياء را تنها تا حدود  60سانت زير آب تشخيص دهد ،اما پژوهشگران معتقدند که ميتوانند محدوده
آن را گس���ترش دهند.غواصان ميتوانند از اين دستکش براي اسکن کردن اشياء در زير دريا و يا خطرات ناگهاني حمله کوسهها استفاده
کنند و يا به جستجوي قربانيان سيل در زير سطح آب بپردازند.

دوچرخههاي بدون الستيک



ها الستيک ندارند و معني آن اين است که شما
اين دوچرخه
ميتوانيد پمپ دوچرخه ،لوازم يدکي و برخي ديگر از ابزارهاي
اختصاصي را در خانه بگذاري���د و آنها را با خود نبريد و ديگر
ها بسيار
نگران پنچر شدن دوچرخه خود نباشيد .اين دوچرخه
مقاومند و وزن زيادي را تحمل ميکنند و از س���رعت زيادي
نیز برخوردارند.

 -12سيستمهاي ايمني فوق پيشرفته

نصب اين فن آوري بسيار آسان است ،اين فن آوري از طريق مانيتور
کند و
رفت و آمد دوچرخه سواران و عابران و ماشينها را کنترل مي
توان براي خودکار
دهد .از اين وسيله مي
در موارد لزوم هش���دار مي
کردن وسيله نقليه استفاده نمود.
اين فن آوري براي سرعت بخشيدن به توسعه رانندگي خودکار براي
اتومبيلها ،کاميونها و وس���ايل نقليه صنعتي از طريق ارائه سيستم
هوش مصنوعي اس���ت .در حال حاضر در رانندگي در بزرگراهها،
هدف خودکار کردن رانندگي است .بهره برداري از اين سيستم طول
کشد و استفاده از تکنيکهاي يادگيري عميق و تالش براي درک
مي
ها هنوز
ها واز طريق سنسورها و دوربين
جهان اطراف از طريق داده
زمان زيادي الزم دارد .در آينده اين سيستم اطالعاتي از دوربينهاي
متعدد و سنسور ليدار ،رادار و اولتراسون براي رانندگي به طور کامل مستقل از راننده استفاده خواهد کرد.

برای یک فرد مشتاق به یادگیری ،اینطور
نیست که علم محرمانه بوده و اینترنت آن
را از محرمانگی درآورده باش��د .اینترنت
فقط کس��ب علم را آس��ان کرده است.
اگر ش��ما به اندازه کافی انگیزه داش��ته
باشید ،کتابها به اندازه کافی برایتان خوب
هستند.
*
دهد.
دنیا هیچ اهمیتی به عزت نفس تو نمی
دنیا از تو انتظار دارد که به موفقیتی برسی
قبل از اینکه راجع به خودت احس��اس
خوبی داشته باشی.
بیل گیتس

 -13گوشيهاي تا شو


اولين گوشيهاي هوشمند واقعا تاشو سامس���ونگ به بازار آمد .اين گوشيها داراي
اند .اين قطعا نوآوري انقالبي در بخش گوشيهاي
يک صفحه نمايش  14سانتيمتري
هااست ،به طوري که ميتوان با خيال راحت آنها را تا کرده و با خود
هوشمند و تبلت
به گردش برد.

 -14ماشين پرنده به بازار آمد

باالخره ماش���ين پرنده که مدتها در انتظ���ار آن بوديم،وارد بازار
 Aيا ماشين هوايي توسط يک
شود.آئرو موبيل eroMobil
مي
ش���رکت اسلواکي ساخته شده است و اين شرکت در نظر دارد تا
اواخر سال  2017آنرا در بازار به فروش برساند.
اين ش���رکت ادعا دارد که اين وس���يله نقليه در عرض يک ثانيه از
گردد .در اين ماش���ين از زير
يک اتومبيل به يک هواپيما تبديل مي
کند.اين ماشين داراي دو بال است که تا شده
هاي موجود در ماشين و هواپيما استفاده شده است و اين خودرو با سوخت گاز کار مي
ساخت
توانيد آن را مانند يک ماشين پارک کنيد .طول اين ماشين حدود  7متر است.
گيرند و بدين ترتيب مي
و در کنار آن قرار مي
در وب س���ايت اين شرکت فيلمي ازAeroMobil) ) ماش���ين هوايي در اختيار بينندگان قرار داده شده است و در اين فيلم نشان
شود تا زماني
رود و به يک بزرگراه ميرسد و در جادهها در کنار اتومبيلها رانده مي
دهد که اين ماشين از آشيانه خود پايين مي
مي
تواند روي زمين چمن در عوض زميني آس���فالتي و هموار باز کند و به
که به يک باند فرودگاه برس���د .اين خودرو بالهاي خود را مي
رود قيمت اين خودروي هوايي به چند صد هزار يورو برسد ،يعني قيمتي مابين يک ماشين ورزشي و يک هواپيماي
پرواز درآيد .انتظار مي
ورزشي.

من معتق��دم تقریبا نیم��ی از چیزی که
کارآفرین��ان موفق را از افراد ناموفق جدا
می کند فقط پشتکار است
*
کار ت��و بخ��ش زی��ادی از زندگیات را
پرمیکند ،و تنها راهی ک��ه واقعا راضی
باشی این است که کاری را انجام دهی که
اعتقاد داری کاری بزرگ است .و تنها راه
برای انجام کار بزرگ این است که عاشق
کاری باشی که انجام می دهی.
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