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КАТЕГОРИИ

Всички новини

Русе

В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯТ ТЕХНОЛОГИИ ЗА КОНТРОЛ С ПОГЛЕД
НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Новини от България

02 Дек. 2016г. в 11:27 | Източник: Dariknews.bg

Бизнес

Днес и утре в зала 2.101 на Русенския университет ще бъдат представ
технологии за контрол с поглед, които дават възможност на хора с теж
увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си, да об
управляват компютър само с помощта на погледа. Събитието е част от

Политика
Здраве

информационната кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” на Фондация “А
Помагащи технологии”, реализирана съвместно с Центъра за трансфер
Русенския университет.
Благодарение на помагащите технологии за контрол хората, които ги..

Свят
Спорт

Вижте оригиналната новина тук

Технологии

Оценете новината: 0/5

Лайфстайл

Рекламата беше затворена от

Рекламата беше затворена от
Подаване на сигнал за
рекламата

Харесвам

14 хил.

Споделяне 0

Подаване на сигнал за
рекламата
Вашият избор

Надеждни Домофонни С-ми

Вашият избор

Продажба, Монтаж и Сервизна
Поддръжка на Домофонни
Системи. Поискай Оферта от Ба...

GSM дайлер
GSM охрана, свързване към
алармена система, двупосочна г...

GSMот
охрана, свързване към
Рекламата беше затворена

GSM дайлер

алармена система, двупосочна

Подаване на сигнал за рекламата
Вашият
избор
гласова
и SMS
връзка

REP.bg
14 235 харесвания

Харесвам страницата

1 приятел харесва това

Споделяне

Коментари
Няма добавени коментари  бъдете първи!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР
Ако имате регистрация, моля влезте

въведете потребителско име:

въведете email:

въведете парола:

въведете коментар:

въведете показания код:

ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРА

забравена парола?

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ РУСЕ
➙ Днес в 14:51  Нашенец на съд, опитал да преведе чужденка през Дунав мост
➙ Днес в 13:55  Найден Тодоров печели конкурса за директор на Софийската филхармония
➙ Днес в 11:53  Операта представя "Травиата"на 1 февруари
➙ Днес в 11:37  Борбата между духовното и материалнототема на "Принцесата и свинарят"
➙ Днес в 10:05  Избират членовете на РИК в неделя
➙ Днес в 10:05  Брошура „Данък „Уикенд“ често задавани въпроси“ предлагат в НАП
➙ Днес в 09:59  Започват предварителните кандидатстудентски изпити в Русенския университет
➙ 26 Януари в 16:13  Групата на „Дунав“ в Турция се разширява
➙ 26 Януари в 11:41  Русе е вторият найчетящ град на България за 2016 година
➙ 26 Януари в 11:27  В Русе служители на МВР задържаха 35годишен за наркотици

REP.bg  Всички новини на едно място

За нас

|

Условия за ползване

