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Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft Walter
Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een
helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties met
vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter Isaacson is
CEO van het Aspen Institute. Hij was hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente
boek is Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
Commerce Business DailyDesign, User Experience, and Usability. Case Studies in Public and Personal Interactive Systems9th International
Conference, DUXU 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020,
Proceedings, Part IIISpringer Nature

Achter de vreedzame façade van de jaarlijkse zigeunerpelgrimage naar Zuid-Frankrijk gaan sinistere geheimen schuil.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft
de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld
van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van
de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het
Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder
gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
This book constitutes the refereed proceedings of the 9th International Conference on Design, User Experience, and Usability,
DUXU 2020, held as part of the 22nd International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2020, in Copenhagen,
Denmark, in July 2020. The conference was held virtually due to the COVID-19 pandemic. From a total of 6326 submissions, a
total of 1439 papers and 238 posters has been accepted for publication in the HCII 2020 proceedings. The 51 papers included in
this volume were organized in topical sections on interactions in public, urban and rural contexts; UX design for health and wellbeing; DUXU for creativity, learning and collaboration; DUXU for culture and tourism.
Wat gebeurt er als een introvert zich als extravert gaat gedragen? Sorry dat ik te laat ben, is een verslag van dit avontuur Wat als
je in plaats van van dingen weg rent, ernaartoe rent, met je armen open? Sommige mensen zijn goed in het praten met vreemden,
vrienden maken op feestjes, spontaan dansen op straat... Jessica Pan is goed in zich verstoppen, vroeg naar huis gaan en doen
alsof ze slaapt (wat ze deed op een vlot in Thailand, om een praatgrage Amerikaan te negeren). Maar ze realiseert zich ook dat ze
daardoor veel mist: een leuke baan, betekenisvolle relaties, spontane ervaringen... Ze wil grootser en gelukkiger leven. Maar dan
moet er iets veranderen. Een jaar lang leeft ze als extravert: in haar eentje dansen op een rave, praten met vreemden in het ov,
reizen zonder plan en optreden in een comedyclub. Hoe verandert dat haar leven, en nog belangrijker; is ze gelukkiger?
The protocols and standards for networking are numerous and complex. Multivendor internetworking, crucial to present day users,
requires a grasp of these protocols and standards. Data and Computer Communications: Networking and Internetworking, a
comprehensive text/reference, brings clarity to all of the complex issues involved in networking activity, providing excellent
instruction for students and an indispensable reference for practitioners. This systematic work answers a vast array of questions
about overall network architecture, design, protocols, and deployment issues. It offers a practical, thorough treatment of the
applied concepts of data and computer communication systems, including signaling basics, transmission of digital signals, and
layered architecture. The book features in-depth discussions of integrated digital networks, integrated services digital networks,
and high-speed networks, including currently evolving technologies, such as ATM switching, and their applications in multimedia
technology. It also presents the state-of-the-art in Internet technology, its services, and implementations. The balance of old and
new networking technologies presents an appealing set of topics for both undergraduate students and computer and networking
professionals. This book presents all seven layers of OSI-based networks in great detail, covering services, functions, design
issues, interfacing, and protocols. With its introduction to the basic concepts and practical aspects of the field, Data and Computer
Communications: Networking and Internetworking helps you keep up with the rapidly growing and dominating computer
networking technology.
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