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En vacker och spännande historia som väcker nya tankar ...
Chalmers professor dr Samuel - Sam Pettersson tillsammans med professor dr Jurij Abramovic från Centrum
för Molekylär Medicin i Stockholm skapade roboten Max, en helt unik teknisk lösning, en gestalt som kunde
kommunicera och formulera sina egna tankar.
- Max är min bror, hävdar tioåriga Katarina.
- På grund av att jag har varit väldigt engagerad i Max, upp-fattar Katarina honom som ... oj, det låter tokigt,
men hon säger att Max är hennes bror ... Hon är bara ett barn med stor fantasi och det förklarar en hel del. Hon
tror också att hon kan prata med hundar och med kråkor, förklarar hennes mamma Dona.
Dr Dona Kragh är robotforskare och hon är ansvarig för den andra fasen av robotutvecklingen som görs på
Ringhals kärnkraftsanläggning.
En intelligent och självständig robot kan bli otroligt värdefull i ett kärnkraftverk, speciellt vid
kärnkraftsolyckor.
Trots kärnkraftverkets extremt stränga säkerhetsrutiner, kan det ändå komma överraskningar.

- Det är inte vi, utan kunskap som härskar och det är bara frågan vem som äger den, sa professor Wiberg.
Kan man integrera intelligenta och självständiga robotar i ett mänskligt samhälle utan att hota mänsklighetens
överlevnad?
Kan de nya generationerna hitta en samlevnadsväg tillsammans med intelligenta robotar?
Safari Max er et firma som arrangerer jaktreiser og safariturer til enkeltpersoner og firmaer over hele verden
Inaca fortelt: Det viktigste ekstrarommet Er du klar for årets campingferie? Gå sesongen i møte med et nytt
fortelt fra Inaca. De funksjonelle teltene gir deg et. Inaca fortelt: Det viktigste ekstrarommet Er du klar for
årets campingferie? Gå sesongen i møte med et nytt fortelt fra Inaca. De funksjonelle teltene gir deg et. Bare
en liten påminnelse. Påmelding til løpet på Håsken er åpen og man melder seg på ved http://www.gokartrace.
no/. I skrivende stund ligger klassene Max og. G-Sport og G-MAX har 170 butikker og tilbyr 100%
fornøydgaranti, 100 dagers åpent kjøp og gratis retur og bytte. Kjøp på nett eller reserver og hent i din butikk.
Ost. Allerede tilbake i 1971 var Maarud på banen med Ostepop i Norge. Ostepop har senere utviklet seg både
når det kommer til smak, fasong og opplevelse. Sykkeljakke, bukse og shorts fra markedets ledende merker.
G-Sport har prismatch på identiske varer Herkules ligger ca 1 km syd for Skien sentrum og er det største
handelsområdet i Skien. Et nytt og moderne senter åpnet høsten 2007, med 30.000 kvm. Max Johanson og
Kleiser AS - Postboks 50 Tveita - 0617 Oslo - Tlf. 24 14 97 70 - post@maxkleiser.no

