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Proceedings of the Sixth International Conference on Intelligent System and Knowledge Engineering presents selected papers from the
conference ISKE 2011, held December 15-17 in Shanghai, China. This proceedings doesn’t only examine original research and approaches
in the broad areas of intelligent systems and knowledge engineering, but also present new methodologies and practices in intelligent
computing paradigms. The book introduces the current scientific and technical advances in the fields of artificial intelligence, machine
learning, pattern recognition, data mining, information retrieval, knowledge-based systems, knowledge representation and reasoning, multiagent systems, natural-language processing, etc. Furthermore, new computing methodologies are presented, including cloud computing,
service computing and pervasive computing with traditional intelligent methods. The proceedings will be beneficial for both researchers and
practitioners who want to utilize intelligent methods in their specific research fields. Dr. Yinglin Wang is a professor at the Department of
Computer Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China; Dr. Tianrui Li is a professor at the School of Information Science
and Technology, Southwest Jiaotong University, China.
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949
wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham
heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van
denken en handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze
talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet
uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C.
Bogle, oprichter van The Vanguard Group.

Samenvattingen van vijftig als klassiek te beschouwen boeken over psychologie, met speciale aandacht voor de spirituele kant
van de psychologie of psychiatrie.
Little Black Book is een handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën en praktische adviezen om je carrière richting te
geven. Van salarisonderhandelingen en het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning, een spoedcursus
netwerken en spreken in het openbaar. Of je nu een denker bent of een doener, een kunstenaar of ondernemer, of je nu op het
punt staat om de arbeidsmarkt voor het eerst te betreden of al jaren aan het werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids
voor elke creatieve vrouw met ambitie. Met bijdragen van baanbrekende en succesvolle vrouwen als de veelgeprezen schrijver
Chimamanda Ngozi Adichie en Piera Gelardi, medeoprichter van Refinery29.
This book presents Proceedings of the 2021 Intelligent Systems Conference which is a remarkable collection of chapters covering a wider
range of topics in areas of intelligent systems and artificial intelligence and their applications to the real world. The conference attracted a
total of 496 submissions from many academic pioneering researchers, scientists, industrial engineers, and students from all around the world.
These submissions underwent a double-blind peer-review process. Of the total submissions, 180 submissions have been selected to be
included in these proceedings. As we witness exponential growth of computational intelligence in several directions and use of intelligent
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systems in everyday applications, this book is an ideal resource for reporting latest innovations and future of AI. The chapters include theory
and application on all aspects of artificial intelligence, from classical to intelligent scope. We hope that readers find the book interesting and
valuable; it provides the state-of-the-art intelligent methods and techniques for solving real-world problems along with a vision of the future
research.
Elliot besluit op zijn nieuwe school niet langer het pispaaltje te zijn en sluit zich aan bij een bende die de macht op school heeft. Vanaf ca. 12
jaar

Varianten op klassieke sprookjesmotieven, die Wilde aanvankelijk voor zijn kinderen bedacht. Tegelijk zijn het
zelfportretten van de schrijver.
The aim of school inspection is to identify strengths and weaknesses in order that schools may improve educational
quality and raise standards. This text examines the role of school inspectors and advises teachers and heads on
methodologies for internal review and improvement.
Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven besluit
ze onderzoek te doen naar het seks- en liefdesleven van de babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen
profiteren van viagra. Maar heeft die viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te komen
plaatst ze advertenties op datingsites en interviewt ze mannen en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen
verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de plaatselijke krant. Net als Carrie Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En
wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend. Wanneer ze iets begint
te voelen voor een van haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone leven. In
De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden.
Het is een heerlijke, maar ook gevoelige roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met een prangende kinderwens,
maar juist over vrouwen die in hun liefdesleven belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is
schrijfster en comédienne. Ze schreef en speelde de onewomanshow The Viagra Diaries en het gelijknamige boek werd
al snel een succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs onmiddellijk een geweldige televisieserie in.
Intelligent Systems and ApplicationsProceedings of the 2021 Intelligent Systems Conference (IntelliSys) Volume
1Springer Nature
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