گوشیهایبیسیم
 این گوش��یهای کوچک بی س��یم صدایی با کیفیت باال را را با حذف صدای محیط به شما ارائه می
دهند .لغو سر و صدای محیط اطراف ،اجازه می دهد تا شما بر روی آهنگ مورد نظر خود تمرکزکنید.
این دستگاه متصل به بلوتوث می گردد و برای یک زندگی پر ازفعالیت ساخته شده است! این وسیله
قادراس��ت در حال دویدن ،خواندن و راه رفتن بخوبی عمل کند وبا تمام دس��تگاهها سازگاراست
ه��ای همراه ،بلوتوث تلفن همراه مانند اپل آی فون 8همچنین
ازجمله می توان آنرا به تمام تلفن
3 .2 iPadمتصل کرد .این دس��تگاه دارای سیگنالهایی قوی می باش��د" .هدست بی سیم مینی" با
میکروفن داخلی ،به طور یکپارچه با تمام دستگاههای بلوتوث تا  30فوت مجهز است!

جنگهایآینده

میآورد .این سیس��تم ،سیستمی مستقل
است که از رایانههای قدرتمند برای کاهش
اهداف استفاده می کند .علیرغم اعتراضات
علیه ایدههای روباته��ای قاتل که نیازمند
منابع انسانی نیستند ،رهبران نظامی همیشه
ترجیح می دهند که زندگی انسانی سربازان
خود را از دس��ت بدهند تا آنکه روباتها را
از دس��ت بدهند!!! جنگهای آینده به یک
مسابقه تسلیحاتی بدل خواهند شد که این
ماشینها را نیز شامل میگردد.

این مفهوم ممکن است ترس��ناک باشد اما تقریبا تضمین
شده اس��ت .در حال حاضر تعدادی از سیستمهای سالح از
خودمختاری کامل برخوردارند ،مانند موش��کهای کروز و
پاتریوت! بسیاری از کشتیهای دریایی به سیستم"Aegis
آی جیس سیستم یا سیستم حفاظتی خودکار"
Combat""
مجهز هستند ،سیس��تمی که می تواند به طور همزمان به
ها و کش��تیهای سطحی حمله
اهداف زمینی ،زیردریایی
کند در حالی که به ط��ور خودکار از ناوگان محافظت بعمل

 هرچقدردلتان
میخواهد
آب شیرین
مصرف کنید!

دفترچههای
هوشمند

های هوش���مند می توانند در
این نوت بوک
مایکروویو پاک شوند! نوآوریهای تکنولوژیکی
می تواند در مورد چیزهای کوچک و پیش
پا افتاده در زندگی به کار برده شوند وشادی
واقع���ی را در دلهای ما بوج���ود آورند .به
عنوان مث���ال ،این نوت بوک یا دفترچه یاد
داشتهایقابل اس���تفاده مجدد! آنها نوت
بوکهای قابل استفاده مجدد هستند که می
توانید با کمک آن از هر برنامه پیش تنظیم
ش���ده ای که می خواهید استفاده کنید و
ضایعات کاغذ را به صفربرسانید! به نظر می
رسد درست مانند یک نوت بوک کالسیک
معمولی اس���ت .صفحات آن برای نوشتن
کلمات ،طراحی نقاش���یها ،ایجاد نمودار و
هر چیزی که واقعا مورد عالقه ش���ما باشد
طراحی شده اند .این دفترچه یاد داشتها
دارای  80صفح���ه اند .زمانی تمام صفحات

آن پرش���د ،آن را همراه با یک لیوان آب و
صفحات روشن در مایکروویو قرار دهید تا
آماده استفاده مجدد گردد! هر چقدر دلتان
می خواهد بنویس���ید و دیگر نگران تمام
شدن کاغذ دفترچه نباشید! درست مانند
یک دفترچه معمولی! نگران نباش���ید ،این
یک تخته س���فید عجیب و غریب نیست و
درعرض دو ثانیه خاموش می شود.ش���ما
ها و
می توانید ب���ا قلم آن از ان���واع رنگ
اندازهها ی نوشتاری استفاده کنید .مطالب
وتصاوي���ررا ثبت و ضبط و ارس���ال دارید.
هایی مانند
یادداشتهای خود را به سرویس
Dropbox» و غیره بفرس���تید .هفت
«
نشانگر منحصر به فرد در پایین هر صفحه
وجود دارد ،بنابراین می توانید یادداشتهای
خود را به ترتیبی که قرار اس���ت و دوست
دارید در آن ق���رار دهید .یک مرز تیره هم
وج���ود دارد که هر صفحه را احاطه کرده و
به برنامه اجازه می دهد محتوای صفحات
ش���ما را به سرعت و در هر مرحله محرمانه
س���ازد .حتی پردازش تصویری هم وجود
های خود
دارد ،که باعث می شود یادداشت
تر از
را واضح تر ،پر جنب و جوشتر و روشن

نمک زدایی در مقیاس صنعتی ممکن اس��ت تا سال 2030
بسیار رایج شود .با پیشرفت در انرژی خورشیدی و سرعت
س��ریع این صنعت م��ی توانیم از گرمای باق��ی مانده از
سلولهای فتوولتائیک برای حذف نمک از آب دریا استفاده
کنیم .طبق گفته کارشناس��ان ،تا س��ال  ،2020با افزایش
کمبود آب ،کمبود آب رو به رش��د خواهد بود .نیروگاههای
خورش��یدی متمرکز(CSP)در سراسر جهان بسیار رایج
خواهند شد و آب آشامیدنی را حتی در مناطقی که در حال
حاضر در دسترس نیست فراهم خواهند ساخت.


های استاندارد دردست داشته باشید.
کاغذ
این یک نوت بوک یا دفترچه یاد داش���ت
عالی اس���ت که باعث می شود شما خوب
و درس���ت به اطراف خود نگاه کنید؟ فقط
 30ثانیه برای خشک کردن جوهر طول می
کشد و چند دقیقه برای اسکن تمام صفحات
وانتخاب سرویس ارسال مطالب! شما می
توانید دفترچه یاد داش���ت خود را به تمام
گوشیهای هوش���مند سازگار متصل سازید
وتمامی مطالب مورد نی���از خود را در آن
ضبط و یاد داشت
کنی���د .ای���ن
دفترچه همیشه
در دس���ترس
است و از قابلیت
ش���ارژی سریع
برخوردار است.
ولت���اژ ورودی
آن  9.5ول���ت و
جریان خروجی
آن  1000است.
شما قادر خواهید
بود بس���رعت

یادداشتهای دست نوشته خود را به سرویسی
»
مانند «گوگل درای���و» یا»Dropbox
دراپ باکس ارسال کنید ،سپس نوت بوک
را در مایکروویو خود بگذارید تا مطالب آنرا
پاک کند تا بتوانید دوباره ازآن اس���تفاده
کنید .ش���ما می توانید یادداشتهای خود
را حتی با دست خط خودتان حفظ کنید.
این اولین نوت بوک هوشمند ،مایکروویوی
برای پاک کردن و استفاده مجدد از دستگاه
است.
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