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Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een internationale,
gezaghebbende standaard.
Big DataA Tutorial-Based ApproachCRC Press
Dit boek behandelt de meest voorkomende vormen van pathologie van de knie. Ieder
onderwerp wordt besproken aan de hand van patientencasuistiek uit de dagelijkse
praktijk. Recente wetenschappelijke inzichten komen aan bod in addenda die volgen op
de patientencasus. De tekst is rijk geillustreerd met educatieve tekeningen en foto s. De
bijlagen achterin het boek tonen allerlei handige overzichten van onder andere het
functieonderzoek van de knie, toegevoegde testen en concrete oefeningen."

Summary: Door de "Tweespraak Vrouwenstudies" maakt RHEAOnderzoekscentrum Gender en Diversiteit van de Vrije Universiteit Brussel de
meerwaarde van genderstudies toegankelijk voor een breder publiek. Deze
uitgave verduidelijkt wat de inhoudelijke ontmoeting van genderstudies en
internationale betrekkingen aan nieuwe inzichten oplevert. Ofschoon statelijke
grenzen nog steeds een cruciale rol spelen in de internationale betrekkingen,
worden deze stilaan meer permeabel. Geweld stopt niet aan staatsgrenzen. De
conflicten in Centraal-Afrika, de groei van internationaal terrorisme en
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toenemende mensenhandel zijn recente illustraties. Niet enkel staatsgrenzen
worden overschreden. Ook de grenzen tussen de publieke en de private sfeer
zijn zeer transparant. De wijze waarop politiek tot diep in de privésfeer
doordringt, maakt het 'persoonlijke' tot 'politiek'. Het gebruik van verkrachtingen
als oorlogswapen bewijst meteen de gegenderdheid van oorlogsgeweld.
Cultuurkritisch essay over de veronderstelde maakbaarheid van het menselijk
geluk.
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van de duisternis, over een
gevaarlijke én romantische wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos
woont in een slaperig kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het oppervlak van
haar rustige leven bevinden zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd
vermoord, en het bruisende Londen is heel ver weg. Ze beschikt over bijzondere
krachten, maar op school wordt ze gemeden en veracht vanwege de littekens op
haar huid. De verschijning van een knappe jongen op haar school zet haar
wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij. Plotseling
worden de geheimzinnige tekens als iets cools gezien en staat Herfstroos in het
gevaarlijke middelpunt van de belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende
dromen over Violet en de knappe vampierprins Kaspar Herfstroos moet Violet
zien te redden voordat het te laat is 'De nieuwe Stephenie Meyer.' – Fashionista
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Big Data: A Tutorial-Based Approach explores the tools and techniques used to bring about
the marriage of structured and unstructured data. It focuses on Hadoop Distributed Storage
and MapReduce Processing by implementing (i) Tools and Techniques of Hadoop Eco
System, (ii) Hadoop Distributed File System Infrastructure, and (iii) efficient MapReduce
processing. The book includes Use Cases and Tutorials to provide an integrated approach that
answers the ‘What’, ‘How’, and ‘Why’ of Big Data. Features Identifies the primary drivers of
Big Data Walks readers through the theory, methods and technology of Big Data Explains how
to handle the 4 V’s of Big Data in order to extract value for better business decision making
Shows how and why data connectors are critical and necessary for Agile text analytics
Includes in-depth tutorials to perform necessary set-ups, installation, configuration and
execution of important tasks Explains the command line as well as GUI interface to a powerful
data exchange tool between Hadoop and legacy r-dbms databases
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme
kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft verbrand
en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en door
leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo gehavend is
als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een vriend te hebben. Maar is het wel
een echte vriendschap?
Abbie Devereaux wacht in het donker. Ze is geblinddoekt en vastgebonden aan handen en
voeten. Ze weet niet waar ze is en kan zich niet herinneren wat er is gebeurd. Ze hoort een
stem in het donker. Een man die ze nooit ziet voert haar en praat tegen haar. Hij belooft haar
in leven te houden, maar toch zal ze sterven, net zoals de anderen. Ze probeert te overleven.
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Ze telt de seconden als ze alleen is. Ze vertelt zichzelf verhalen, denkt terug aan
gebeurtenissen uit haar verleden, maakt plannen, praat tegen haar gijzelnemer en neemt zich
voor te ontsnappen. Terug naar het normale, alledaagse leven zonder zorgen, weg van
angstige eenzaamheid en terug naar de bewoonde wereld.
Alleenstaand moeder Kerri Sullivan heeft zo snel mogelijk vijftien miljoen dollar nodig om haar
zieke zoontje te redden. Ze is dan ook tot alles bereid om van de steenrijke Nathan King het
geld los te krijgen - verleiding en chantage sluit ze daarbij niet uit! Nathan is aanvankelijk
verontwaardigd over Kerri’s brutale pogingen hem tot medewerking te dwingen, maar
uiteindelijk zwicht hij. Eigenlijk kan hij iemand als Kerri - een mooie hardwerkende kapster,
moeder van een ziek kind - prima gebruiken om zijn imago van keiharde zakenman kwijt te
raken. Het lijkt een perfecte deal, maar dan gebeurt het ondenkbare: hij valt als een blok voor
haar!
Meer dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke Jason Getty een man die hij nooit had
willen leren kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets te dichtbij. Wanneer hij eindelijk
leert leven met de realiteit van zijn daad vindt de politie twee andere lijken in zijn tuin.
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