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Popular Science 2004-12 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their
world. The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science and
technology are the driving forces that will help make it better.
Backpacker 2001-03 Backpacker brings the outdoors straight to
the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more
places and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine,
and the only magazine whose editors personally test the hiking
trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's
Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design,
feature and product innovation, has become the gold standard
against which all other outdoor-industry awards are measured.
Backpacker 2007-09 Backpacker brings the outdoors straight to
the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more
places and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine,
and the only magazine whose editors personally test the hiking
trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's
Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design,
feature and product innovation, has become the gold standard
against which all other outdoor-industry awards are measured.
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een
bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd stond de
FBI op Wall Street en riep senator John McCain om een
onderzoek door het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel
zo explosief? Het gaat over supercomputers, geprogrammeerd
door de allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een
nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen
miljarden extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het
strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe?
Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met Flitshandel een
waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de
grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse
internationale best sellers op zijn naam staan, waaronder: The
Big Short, Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld'
Jeroen Smit 'Een bom in de financiële wereld. (...) Een
topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie.
Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller van John le
Carré leest, in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en
rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen ander laten zien hoe de
fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene
Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op
de kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een
groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een
hoorzitting in de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael
Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de corrupte
beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC
Q 'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met een
antiheld, een geheime samenzwering en mysterieuze dark pools.
Het is ook nog eens op echte gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog
altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven boek in staat
de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten. (...) Het
beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het
Financieele Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen
leven gaan leiden. Tweeduizend mannen groeven en boorden de
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merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te overleven.
205 ploegen van acht man elk, plus allerlei adviseurs en
inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te
bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te
maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden
aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een geul moesten
graven naast een landweg zonder berm. Dat deden ze zonder een
alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden: waarom?
De lijn was een buis van hard plastic met een dikte van nog geen
vier centimeter en was ontworpen om vierhonderd flinterdunne
strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het
een levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi eke
behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te
liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een pad
zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een
datacentrum in het zuiden van Chicago verbinden met een
aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey. Het was
van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989
Rechtsfilosofische beschouwing over het ontstaan en de
ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse
samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende
eeuw.
Passive and Active Network Measurement Mark Claypool
2008-04-29 The 2008 edition of the Passive and Active
Measurement Conference was the ninth of a series of successful
events. Since 2000, the Passive and Active M- surement (PAM)
conference has provided a forum for presenting and discussing
innovative and early work in the area of Internet measurement.
PAM has a tradition of being a workshop-like conference with
lively discussion and active participation from all attendees. This
event focuses on research and practical applications of network
measurement and analysis techniques. This year’s c- ference was
held in Cleveland, Ohio. PAM2008’s call for papers attracted 71
submissions. Each paper was ca- fully reviewed by at least three
members of the Technical Program Committee. The reviewing
process led to the acceptance of 23 papers. The papers were ranged into eight sessions covering the following areas:
addressing and topology,
applications,classi?cationandsampling,measurementsystems
andframeworks, wireless 802.11, tools, characterization and
trends, and malware and anomalies. We are very grateful to
Endace, Intel and Cisco Systems whose sponsoring allowed us to
keep low registration costs and also to o?er several travel grants
to PhD students. We are also grateful to Case Western Reserve
University for sponsoring PAM as a host.
Geschiedenis in het groot Fred Spier 2005-04-22 Een
alomvattende visie op de wereldgeschiedenis als samenhang
tussen natuurwetenschappelijke en cultuurwetenschappelijke
benaderingen.
Technical Publications Announcements with Indexes United
States. National Aeronautics and Space Administration 1962
Toen ik fotograaf was Felix Nadar 2013-11-26 Félix Nadar
(1820-1910) heeft zich inde loop van zijn leven met zoveel
disciplines beziggehouden dat een latere vriend, toen deze hem
nog niet persoonlijk kende, veronderstelde dat er een heel
regiment Nadars waren, onder wie een ballonvaarder, een
fotograaf, een romanschrijver en een karikaturist. Hoewel hij zich
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inderdaad op al deze terreinen verdienstelijk heeft gemaakt,
dankt Nadar zijn blijvende faam toch vooral aan zijn werk als
fotograaf. Vele beroemdheden uit zijn tijd heeft hij met de camera
vereeuwigd: van de gebroeders Goncourt, vader en zoon Dumas,
Gustave Flaubert en George Sand, Sarah Bernardt en Charles
Baudelaire tot Gérard de Nerval en Théophile Gautier. Nadar
werd in Parijs geboren als Gaspard Félix Tournachon. Hij
studeerde korte tijd medicijnen en was tegelijkertijd werkzaam in
de journalistiek. Aanvankelijk geïnspireerd door zijn broer, die in
Parijs een fotostudio had geopend, begon Nadar in 1855 zijn
carrière als fotograaf. Van jongs af aan heeft hij echter ook de
wens gekoesterd schrijver te worden. Van de vijftien boeken die
hij publiceerde - merendeels autobiografische werken - is Toen ik
fotograaf was, dat hij op zijn tachtigste schreef, het bekendste.
Het boek wordt vaak aangehaald wanneer de opkomst (en tevens
bloeitijd) van de fotografie ter sprake komt. In veertien
afzonderlijke verhalen blikt hij terug op de belangwekkende
gebeurtenissen en belevenissen uit zijn leven als fotograaf. Met
een scherp geheugen beschrijft hij wetenswaardigheden op het
gebied van de fotografie en voorvallen in de kring van schrijvers
en kunstenaars met wie hij verkeerde. Bovendien vertelt Nadar
met verve over de vele wetenschappelijke ontdekkingen die zulke
grote maatschappelijke veranderingen teweeg zouden brengen.
Toen ik fotograaf was biedt een treffend en authentiek beeld van
de negentiende eeuw in met name het Parijse artistieke milieu.
2001 Arthur Charles Clarke 1975
Technical Abstract Bulletin 1980
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons
leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het
menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven
drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van
deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt
duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee,
beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen
of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen,
precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale
ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter
ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste
keuzes maken.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde
komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in
werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen,
kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de
auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van
verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten
met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in
een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van
Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de
tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker
genoemd worden.
Government Reports Annual Index 1990
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Het einde van het begin Arthur C. Clarke 2017-12-03 n de tweede
helft van de 20e eeuw zijn de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
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in een verwoede militaire strijd verwikkeld om de eerste
lancering van een raket. Die strijd wordt echter bruut verstoord
als enorme ruimteschepen zich boven de belangrijkste
wereldsteden positioneren, bestuurd door de militair superieure
Overlords. In eerste instantie lijken hun eisen goedbedoeld:
oorlog en armoede elimineren, de wereldbevolking verenigen en
het uitsterven van de mensheid voorkomen. Maar welke prijs
moet daarvoor betaald worden? Betekent hun gestage overname
van de aarde het einde van de mensheid... of juist het begin? Het
einde van het begin wordt sinds de publicatie in 1953 niet alleen
als een sciencefictionklassieker gezien, maar ook als een literaire
roman van het hoogste niveau. Geen wonder dat de jaarlijkse
prijs voor de beste literaire sciencefictionroman de Arthur C.
Clarke Award heet.
Official Export Guide North American Publishing Company
1989
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het succes
van de verhalenbundel Vreemd land brengt Meulenhoff het boek
uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd
land bestaat Een tijdelijk ongemak uit verhalen over emigranten
die voortdurend navigeren tussen hun Indiase afkomst en de
verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een
gids leidt een Amerikaans gezin door het India van hun
voorouders; een jongetje is gefascineerd door de Indiase vrouw
die s middags op hem past; een jong echtpaar rouwt om hun
doodgeboren kindje. Op hun emotionele reizen over de grenzen
van landen en generaties is elk personage op zoek naar liefde.
Met Een tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als
een van de meest veelbelovende hedendaagse schrijvers.
L'exploration spatiale et ses applications United Nations.
General Assembly 1969
Dolfijneneiland Arthur Charles Clarke 1977 In het jaar 2066
lijdt een jongen schipbreuk en wordt door dolfijnen gered. Hij
belandt in een wetenschapscentrum voor onderzoekingen naar de
gedragingen van deze dieren, waar veel nu nog onvoorstelbare
dingen gebeuren, maar wie weet.
Conference Proceedings 2000
Organisatiestructuren Henry Mintzberg 2006 Handboek in de
organisatieleer.
Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires, instructs
and influences readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the latest
breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our hightech lifestyle.
Technical Publications Announcements United States. National
Aeronautics and Space Administration 1962-07
New York Magazine 1990-08-06 New York magazine was born in
1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and
quickly made a place for itself as the trusted resource for readers
across the country. With award-winning writing and photography
covering everything from politics and food to theater and fashion,
the magazine's consistent mission has been to reflect back to its
audience the energy and excitement of the city itself, while
celebrating New York as both a place and an idea.
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