Elon Musk : Tesla, SpaceX och jakten på en fantastisk framtid PDF LÄSA E-bok
ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Författare: Ashlee Vance.

Annan Information
Det beror på att det finns en stor straff på ena sidan och ingen belöning på den andra. Faktum
är att han är ordförande och medgrundare av OpenAI, en ideell vinst för att "upptäcka och
införa vägen till säker artificiell allmän intelligens". Från 2008 till 2015 sålde Tesla 106 000
bilar och det är mycket osannolikt att leverera som utlovat ytterligare 400 000 i 2018. Han har
spenderat mer än ett decennium som täcker teknikindustrin från San Francisco och är en
noterad Silicon Valley-historia. Använd resultaten av dina produkter för att ytterligare öka ditt

inflytande.
Det här är ett annat grått område som ofta framhävs där han stöter på som alltför hårt på sitt
lag, ibland även uppenbart kallt, opportunistisk eller otålig. Logga in Prenumerera idag för
fullständig åtkomst på skrivbordet, surfplattan och mobilenheten. OBS! Andra restriktioner
kan vara ett resultat av vår säkerhetsplattform som upptäcker potentiell skadlig aktivitet. Han
är villig att drabbas av personliga kostnader och jag tror att det gör hans oddsen ganska bra.
Han kommer utmana dig, tänka på dig och utföra dig. Det förändrar inte det faktum att alla oss
skeptiker kunde ha fel.
Musk erbjöd genast att Tesla skulle betala för reparationer för att hedra mans hjälte. Att skapa
ett hållbart ekosystem utanför vår planet är Musks organisations syfte, vilket ger alla sina
projekt en nästan moralisk klarhet. Som han ser det, bör alla design och teknik val riktas mot
målet att göra en bil så nära perfekt som möjligt. Jag tror att det faller på båda fronterna,
eftersom Vance gör en väldigt skön djup överblick över den teknik som SpaceX och Tesla har
pionjerat och en hel del jokey kommentarer kommer ut som non-sequitor. Utöver detta
erbjuder många stater (som Nevada) egna skattbromsar. Han kan vara hård - skjuter en
personlig assistent efter 12 år (det finns mer på den berättelsen).
Också som ett hedervärt omnämnande för överväganden är en ekonomisk övertalning i form
av ett "kyckling eller ägg" scenario. Han är väldigt krävande för sig själv, är extremt hands-on
och också av sina anställda. Prenumerera på att få det senaste från Fundbox-bloggen levererad
till din inkorg. Det finns denna nivå av teknik och fysik som du behöver göra bedömningar
om vad som är möjligt och intressant. SR-99 i Seattle. Listan över episka projekt som har
konsumerat år och pengar är långa. Bakom rattet är Starman, en mannequin klädd i en
rymdfärg.
Om du vill läsa mer om Elon Musk bör du få den här boken "Elon Musk: Tesla, SpaceX, och
Quest for a Fantastic Future". Dess omlopp kommer att föra det relativt nära jorden i
framtiden, men det kan vara länge innan jordländer får en annan närmare titt på bilen. Han är
mindre en C.E.O. jagar rikedomar än en allmän marshalingstrupp för att säkra seger. Det är
viktigt att människor ser fram emot att komma till jobbet på morgonen och trivs. ". Din MIT
ska vara den enda som får störst inverkan på ditt arbete. En passion för att omfatta komplexitet
och inte förenkla. Hans önskan var att komma till Amerika, möjligheten, särskilt med tanke på
hans växande fascination med allt som rör datorteknik. Han och jag hade mycket liknande
uppdrag, mycket liknande intressen och mycket liknande tidiga historier.
Hans visioner är hemska och hans flykt till Mars skulle vara välkommen om han bara skulle ta
sitt enorma drag av nötter. För att citera författaren, "Det är bara aldrig tillräckligt för Musk".
Till exempel, SpaceX hade 2010 framgångsrikt lanserat sin Dragon-kapsel; och strax före
festen ringde Musk i sina högsta chefer för att skrika på dem (i tuxes framför sina signifikanta
andra) eftersom en av delarna för en framtida raket var bakom schemat. Tanken ger en
övervägd paus. "Jag tror att vi vill erbjuda runda resor", säger herr Musk. "Eftersom många
fler skulle vara villiga att gå om de tycker om de inte gillar det, kan de komma tillbaka."
Författaren är FT: s San Francisco-presidentschef. De måste vända linjen och skicka tillbaka
den till föregående station. ". Som han berättar skulle han dagdrömma på drottningens och
Penns och slutligen sluta med samma slutsats: han tittade på Internet, förnybar energi och
utrymme som de tre områden som skulle genomgå en betydande förändring under kommande
år och som marknaderna där han kunde göra stor inverkan. Det krävde en hel del hubris att ta

på rymdindustrin och bilindustrin och verktygen, men han gjorde, och han har, med utfällda
konsekvenser. De flesta asiatiska länder har använt elbilar för ganska någon gång nu. Så jag
känner mig glädje nu, men det finns fortfarande en känsla av att det hela kan gå. Vissa företag
är älskade av politiker på grund av monetära bidrag, lobbyister, fabriker i deras distrikt. etc.
Jag har fortfarande många områden att förbättra och många mil att täcka i min personliga
utveckling resa.
Och den vetenskapliga böjningen är uppenbar, trots att vetenskapen är ett relativt nytt
förfarande för undersökning för mig. Det är skapare vi ära, som verkligen skapar värde. Dess
första bil, Roadster, wowed konsumenterna med sin sportbilsliknande förmåga att accelerera
från 0 till 60 km / t på under fyra sekunder och reser ca 250 miles på en enda laddning. Musks
artikulering av sitt Mars-uppdrag avslöjar inte bara vad som är fel med hur vi tänker på
utomjordiska kolonier och resurser, utan också hur liten tro de flesta människor har i
demokrati här på jorden. Se mer från amazon.com 5 Böcker du måste läsa om du vill vara en
miljonär i din 20-tal Du måste miljarder vara böcker för att läsa läsning Alexandria Hustle
Mindset Produktivitet Framåt Miljonärer och miljardärer läser mer än du tror. Båda de unga
männen var överföringsstuderande och hamnade i den skraj nybörjaren sovsal. En 1% ökar
varje dag föreningar till nästan 38% ökning över ett år. Det är den filosofiska efterträdaren till
sin ursprungliga huvudplan, publicerad för 10 år sedan när få hade hört talas om Tesla och
färre omhändertagna. Kombinera dessa med de många situationer där det inte såg ut som om
Tesla skulle bygga något väsentligt plus den negativa medieuppmärksamheten - det faktum att
Musk fortsatte att fortsätta och dra igenom ibland där de flesta vanliga människor skulle ha
gett upp sig är galen. Dessutom har Blue Origin meddelat sitt eget Moon-program, men det
kommer att vara att hjälpa till med lastbehov för utveckling av en permanent månbas. Du inser
att det finns alla dessa saker där ute. ".
De värd även en livström av bilen som bleknar i rymden på Alla hjärtans dag. Eller kolla in
den här fantastiska annonsen av Tesla som visar sin resa hittills: Vi har alla en fantastisk resa
att berätta, men vi missar ofta denna möjlighet. Jag vill inte avslöja några detaljer här, eftersom
jag vill att du ska uppleva det rädsla jag gjorde när jag läste den först. När Hollman besökte
läkaren upptäckte han att Musk redan hade gått med på att betala för operationen. "Elon kan
vara mycket krävande, men han kommer att se till att hindren i din väg tas bort," sade
Hollman. Målet var att erbjuda alla tjänster som du kan få från en vanlig bank, men med den
extra fördelen att du kan skicka och ta emot pengar säkert med bara din e-postadress.
Den första planerade lanseringen av Falcon 1 var 2005, men tre år senare, efter flera
misslyckade försök, hade Falcon 1 fortfarande sin första framgångsrika flygning. Jag har
fascinerats med Jeff Bezos och Amazonas kultur i flera år och kunde inte vänta med att bättre
förstå hur hans hjärna arbetade. Jag kommer sluta gushing om Musk nu och prata lite om
biografin själv. Hittills verkar konferensorganisatörer vilja ha markerade deltagare i en mer
nykter verklighet än under åren för att tvinga en del att räkna med den frågan på huvudet. Och
om du uppmärksammar vad han har att säga eller läser hans tweets kommer du att börja tro på
konceptet. Han bad om att styrelsen skulle ersätta Martin Eberhard som VD. Aerospace-grade
aluminiumlegeringar, plus lite titan, koppar och kolfiber. Jag menar, när det gäller de tidiga
SpaceX-dagarna hade det bara varit bristen på förståelse för vad som krävs för att utveckla en
raket. Han använde de befintliga Internet- och fraktsystemen för att bygga Amazon, så nu vill
han bygga Internet och fraktsystemets ekvivalenter i rymden med Blue Origins teknik.
Jag kommer medvetet att han måste ta cirka 170 flyg per år. Finns Musk för icke-Tesla-

destinationsladdare runt USA? "Exakt. Nu när Tesla är redo att skala Powerwall och SolarCity
är redo att tillhandahålla starkt differentierat sol, är det dags att föra dem ihop. Eftersom de
flesta bilar endast används av ägaren för 5% till 10% av dagen, är den grundläggande
ekonomiska nyttan av en äkta självkörande bil sannolikt att det är flera gånger en bil som inte
är. Elon är ovanligt genom att han vet det, och han vet också företag och organisation och
ledarskap och statliga frågor. " Han hade inga pengar, inte ens nog att hyra ett kontor och en
lägenhet på samma gång. En passionerad massa ingenjörer var villig att ge upp sina personliga
liv för att se sitt arbete att komma till liv. Om han skulle kunna fylla det behovet skulle han
vara på en vinnare. Den snabba innovationen drivs av Musk och en önskan att antända
allmänintresset och strävan mot koloniseringen av Mars. Han utvecklade sina egna större
energisystem och teknik. "Jag ville ta mjukvara och el och använda den för att styra energi,"
sade Straubel. "Det var datorkombinationer kombinerat med kraftelektronik.

