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Bioinformatics - A Student's CompanionSpringer
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi
voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en
tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten
dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En
vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke
politici.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde
maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze
hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het
burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan
ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James
Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in
het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
V.S. Naipauls Het raadsel van de aankomst is een geraffineerde autobiografie en een met ironie en afstand geschreven roman over de
veranderingen op het Engelse platteland als gevolg van het uiteenvallen van het Engelse wereldrijk. Een jonge schrijver, afkomstig uit het
Caraïbisch gebied, trekt zich terug op het platteland van Wiltshire, in het oeroude hart van Engeland. Hij voelt zich een vreemde en is vaak
op zichzelf; tegelijkertijd is hij een scherpe observator van zijn buren en de natuur. In de kleinste gebeurtenissen – de dood van een
dorpsbewoner, het ontslag van de tuinman van een nabijgelegen landgoed – ontwaart hij de teloorgang van een oude wereld. Het oeuvre van
V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
Tweetalige editie van het beroemde toneelstuk Twee zwervers, Vladimir en Estragon, wachten ergens op een landweg naast een boom op
iemand, of iets, met de naam Godot. Zo begint het belangrijkste en invloedrijkste toneelstuk van de afgelopen zeventig jaar. Het eind van de
jaren veertig van de twintigste eeuw was in het leven van de Iers-Franse schrijver Samuel Beckett een bijzonder vruchtbare periode: niet
alleen voltooide hij drie romans die als het hoogtepunt van zijn prozawerk worden beschouwd, hij schreef ook het toneelstuk dat tot op de
dag van vandaag wordt opgevoerd: Wachten op Godot.
Students in the sciences, economics, social sciences, and medicine take an introductory statistics course. And yet statistics can be
notoriously difficult for instructors to teach and for students to learn. To help overcome these challenges, Gelman and Nolan have put
together this fascinating and thought-provoking book. Based on years of teaching experience the book provides a wealth of demonstrations,
activities, examples, and projects that involve active student participation. Part I of the book presents a large selection of activities for
introductory statistics courses and has chapters such as 'First week of class'-- with exercises to break the ice and get students talking; then
descriptive statistics, graphics, linear regression, data collection (sampling and experimentation), probability, inference, and statistical
communication. Part II gives tips on what works and what doesn't, how to set up effective demonstrations, how to encourage students to
participate in class and to work effectively in group projects. Course plans for introductory statistics, statistics for social scientists, and
communication and graphics are provided. Part III presents material for more advanced courses on topics such as decision theory, Bayesian
statistics, sampling, and data science.
Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut
wordt uitgemoord door twee jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp te maken van een roman. Zes jaar
lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april
1965. In koelen bloede is de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart
aan de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de nonfictieroman, ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig geweld talloze levens voor altijd verandert.

This manual offers a stand-alone reading companion, unique in simplifying the practical components of Bioinformatics in
a unique and user-friendly manner. It covers the practical component of syllabi used at most leading universities and
discusses the most extensively used tools and methodologies in Bioinformatics. Research in the biological sciences has
made tremendous strides in recent years due in part to the increased automation in data generation. At the same time,
storing, managing and interpreting huge volumes of data has become one of the most challenging tasks for scientists.
These two aspects have ultimately necessitated the application of computers, giving rise to a highly interdisciplinary
discipline–Bioinformatics. Despite the richness of bioinformatics resources and methods, the exposure of life sciences
undergraduates and postgraduates to bioinformatics is extremely limited. Though the internet offers various tools for free,
and provides guides for using them, it fails to help users interpret the processed data. Moreover, most sites fail to update
their help pages to accommodate software upgrades. Though the market is flooded with books discussing the theoretical
concepts in Bioinformatics, a manual of this kind is rarely found. The content developed to meet the needs of readers
from diverse background and to incorporate the syllabi of undergraduate and postgraduate courses at various
universities.
In ‘Sinaasappels zijn niet de enige vruchten’ vertelt Jeanette Winterson het semiautobiografische verhaal van een jeugd
onder invloed van godsdienstig fanatisme. Als baby wordt Jeanette geadopteerd door een echtpaar uit het industriële
Noorden van Engeland. Haar adoptiemoeder is een oerconservatieve kerkganger; Jeanette wordt streng opgevoed en
voorbereid op een leven als zendeling. Op zestienjarige leeftijd besluit ze om haar hart te volgen, laat de kerk en haar
familie achter zich en geeft zich over aan de liefde. En passant ontdekt ze de literatuur.
Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood gedwongen onderdak te zoeken in het spookachtige landhuis van zijn
verhuurder: Woeste Hoogten. Daar hoort hij het verhaal van de vurige, gedoemde liefde tussen Catherine Earnshaw en
de donkere en mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë (1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten waarschijnlijk de
bekendste van de drie Brontë-zussen, hoewel niet degene die het meest publiceerde. Haar enige roman verscheen in
1847, één jaar voor haar dood, en geldt als een van de eerste gothic romans en een van de grootste klassiekers aller
tijden.
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse' (rijmloze verzen)
Page 1/2

Online Library Student Exploration Hardy Weinberg Equilibrium Answers Key
geschreven epos maakte, was hij al enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter. Een deel van de in de hele
wereldliteratuur onovertroffen klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe te schrijven. In het negende boek
van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn aard neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog, tot dusver het enige
thema Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen in
verdichte strijd. Milton wilde niet dichten over aardse strijd van helden en ridders, maar over opstand in de hemel, oorlog
tussen God en Satan, elk met zijn legioen engelen, over het neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun
duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam en Eva en hun zondeval. Als de
heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters had geïnspireerd tot werk van eeuwige roem, wat was er
dan niet mogelijk met de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude Testament? Miltons Paradise Lost
verscheen in 1667 en werd op slag herkend als een meesterwerk. De laatste Nederlandse vertaling van dit epos dateert
van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling van Peter Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud én
vorm. Een uitgebreid maar bondig commentaar biedt wetenswaardige achtergrondinformatie. Met alle prenten van
Gustave Doré.
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog. Isabel Archer,
een knappe, jonge Amerikaanse, kan dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen die
haar ten huwelijk vragen, en die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht, maar het lot wil dat ze valt voor de
ogenschijnlijk charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen.
‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als James’ meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van John
Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt waar de roman
van James ophield.
Een componist en de duivel Alles wijst erop dat componist Adrian Leverkühn succes zal hebben. Maar hij wil alleen het
hoogste: de volmaakte compositie. Hij laat zich bewust besmetten met syfilis, in de hoop door lichamelijk verval tot een
krachtig soort inspiratie te komen. In een visioen ontmoet hij de duivel, die hem vierentwintig jaar van muzikale genialiteit
belooft. In ruil daarvoor moet Leverkühn de liefde afzweren. De Faustlegende kent vele gedaanten, maar wordt nergens
met zo veel fortissimo verteld als in Doctor Faustus. Behalve een roman over de zwarte, destructieve zijde van de Duitse
romantiek is het ook een vertelling over de macht van de muziek en over de ascetische mens die heel zijn leven opoffert
voor de kunst. In veel opzichten kan de protagonist Adrian Leverkühn gezien worden als het alter ego van Thomas
Mann. Deze uitgave is voorzien van een nawoord van Mann-specialist G.A. von Winter.
When I was asked to help organize an American Association for the Advancement of Science symposium about how
mathematical models have con tributed to biology, I agreed immediately. The subject is of immense importance and widespread interest. However, too often it is discussed in biologically sterile environments by "mutual admiration society"
groups of "theoreticians", many of whom have never seen, and most of whom have never done, an original scientific
experiment with the biolog ical materials they attempt to describe in abstract (and often prejudiced) terms. The
opportunity to address the topic during an annual meeting of the AAAS was irresistable. In order to try to maintain the
integrity ;,f the original intent of the symposium, it was entitled, "Contributions of Mathematical Models to Biological
Discovery". This symposium was organized by Daniel Solomon and myself, held during the 141st annual meeting of the
AAAS in New York during January, 1975, sponsored by sections G and N (Biological and Medical Sciences) of the AAAS
and the North American Regions of the Biometric Society, and supported by grant BMS 75-0280) from the National
Science Foundation. What follows in this volume are papers by nine of the participants who not only felt that they had
something to say in a symposium entitled, "Contributions of Mathematical Models to Biological Discovery", but who falso
were willing to record their ideas in more detail here.
Each issue of Transactions B is devoted to a specific area of the biological sciences, including clinical science. All papers
are peer reviewed and edited to the highest standards. Published on the 29th of each month, Transactions B is essential
reading for all biologists.
Autobiografische opstellen, waarin de Russisch-Amerikaanse auteur (1899-1977) zijn leven beschrijft tot 1940.
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