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David en Goliath Malcom
Gladwell 2013-10-28 Wanneer
is het goed dat je een
ongelukkige jeugd had? Hoe
komt het dat zoveel dyslectici
buitengewoon succesvol zijn?
Denk nog eens goed na of je je
kind wel naar de beste school
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wilt sturen! En waarom zijn de
echte toptalenten zo vaak door
diepe dalen gegaan? We weten
allemaal dat de underdog soms
wint: kijk maar naar het
verhaal van David en Goliath.
En we zien het soms zelf
gebeuren maar zien we het
goed? In dit boek onthult
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Malcolm Gladwell de
verborgen regels die bepalen
wie er succes heeft. Met
inzichten uit psychologie,
geschiedenis, business en
politiek is David en Goliath een
schitterend geschreven boek
over de onverwachte kracht
van het zwakke, kleine en
onconventionele.
Learning Patterns Lydia Hallie
2021-10-31 In this book, you
will learn design patterns,
performance and rendering
patterns for building highquality web applications using
modern JavaScript and React.
Patterns are time-tested
templates for writing code.
They can be really powerful,
whether you're a seasoned
developer or beginner,
bringing a valuable level of
resilience and flexibility to your
codebase. Whether it's better
user-experience, developerexperience or just smarter
architecture, the patterns in
“Learning Patterns” can be a
valuable consideration for any
modern web application.
Het onzichtbare leven van
Addie LaRue V.E. Schwab
2022-05-25 ‘Een uitzonderlijk
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prachtig boek, doorweven met
kunst, hoopvolle momenten en
diepe gedachtes. Dit boek is
geen literaire fantasy, maar
fantasierijke literatuur.’ Alex,
boekhandel Paard van Troje,
Goes Frankrijk, 1714. Als
Adeline LaRue wordt
uitgehuwelijkt, smeekt ze om
meer tijd en een leven in
vrijheid. Haar wens gaat in
vervulling, maar tegen een
vreselijke prijs. Addie zal
eeuwig leven, en is gedoemd te
worden vergeten door iedereen
die ze ontmoet. Zelfs haar
ouders vergeten hun dochter
op slag en jagen haar hun huis
uit. Ontheemd en alleen begint
Addie aan een betoverend
avontuur dat eeuwen en
continenten omspant. Van de
achttiende-eeuwse salons van
Parijs tot de straten van het
moderne New York: Addie leert
overal overleven. Maar terwijl
haar tijdgenoten de
geschiedenisboeken in gaan,
blijft Addie onopgemerkt
bestaan. Dag na dag, jaar na
jaar. Tot ze op een dag een
boekhandel binnenstapt en
iemand haar voor het eerst in
driehonderd jaar herkent...
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Pers en boekverkopers ‘Voor
iemand die gedoemd is
vergeten te worden, is Addie
LaRue een heerlijk,
onvergetelijk personage en
haar verhaal een meeslepende
verkenning van de
onsterfelijkheid.’ Neil Gaiman
‘Zeker net zo goed als de
Schemering-trilogie, vooral
omdat het een verhaal is dat
niet alleen door fantasylezers
omarmd zou moeten worden.’
Hans Loeve, boekhandel
Riemer, Amersfoort ‘Toen ik
het uit had, heb ik het boek
geknuffeld, zo mooi is het.’ de
Volkskrant
Intuitie Malcolm Gladwell
2013-07-16 Nog voordat u deze
tekst begon te lezen, heeft u
eigenlijk al besloten of u dit
boek wilt kopen. En deze
woorden zullen u alleen maar
sterken in een besluit dat
vrijwel onmiddellijk tot stand
kwam. Hoe kan dat? En wat is
dat oordeel waard? Intuïtie
betekende de doorbraak voor
Malcolm Gladwell in
Nederland. Het is een boek dat
werkt op verschillende niveaus.
Het legt uit hoe besluitvorming
werkt: in het persoonlijke leven
learning-javascript-design-patterns-ebook-addy-osmani

maar ook op het werk, op
straat, of in een bedrijf.
Gladwell laat overtuigend zien
hoe we erin kunnen slagen
betere besluiten te nemen.
Learning JavaScript Design
Patterns Addy Osmani
2012-07-08 With Learning
JavaScript Design Patterns,
you’ll learn how to write
beautiful, structured, and
maintainable JavaScript by
applying classical and modern
design patterns to the
language. If you want to keep
your code efficient, more
manageable, and up-to-date
with the latest best practices,
this book is for you. Explore
many popular design patterns,
including Modules, Observers,
Facades, and Mediators. Learn
how modern architectural
patterns—such as MVC, MVP,
and MVVM—are useful from
the perspective of a modern
web application developer. This
book also walks experienced
JavaScript developers through
modern module formats, how
to namespace code effectively,
and other essential topics.
Learn the structure of design
patterns and how they are
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written Understand different
pattern categories, including
creational, structural, and
behavioral Walk through more
than 20 classical and modern
design patterns in JavaScript
Use several options for writing
modular code—including the
Module pattern, Asyncronous
Module Definition (AMD), and
CommonJS Discover design
patterns implemented in the
jQuery library Learn popular
design patterns for writing
maintainable jQuery plug-ins
"This book should be in every
JavaScript developer’s hands.
It’s the go-to book on
JavaScript patterns that will be
read and referenced many
times in the future."—Andrée
Hansson, Lead Front-End
Developer, presis!
Het beslissende moment
Malcom Gladwell 2013-09-20
Er is meestal maar een klein
zetje nodig om de bal aan het
rollen te krijgen. Wie het
beslissende moment herkent,
heeft een recept voor succes in
handen. Hoe wordt een
onbekende debutant een
bestsellerauteur? Waarom is
een televisieprogramma als
learning-javascript-design-patterns-ebook-addy-osmani

Sesamstraat zo goed om
kinderen te leren lezen?
Malcolm Gladwell onderzoekt
waarom grote veranderingen
vaak zo plotseling beginnen.
Ideeën, gedrag, meningen en
producten verspreiden zich als
ziektes. Zoals één zieke een
griepepidemie kan starten, zo
kan één graffitimaker de
criminaliteit doen toenemen of
één tevreden klant de lege
tafels in een restaurant vullen.
Het beslissende moment leest
als een avonturenverhaal vol
aanstekelijk enthousiasme over
de macht van nieuwe ideeën.
Het is een kaart voor
verandering, met een hoopvolle
boodschap: één creatieve
persoon kan de wereld
veranderen.
Algoritmen en
datastructuren Niklaus Wirth
1989 Inleiding in het
programmeren, bestemd voor
programmeurs.
Nee, je bent geen gadget Jaron
Lanier 2011-07-14 provocatief
en controversieel: een
Amerikaanse bestseller Jaron
Lanier, computergoeroe sinds
het begin van de jaren tachtig,
was een van de eersten die
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voorspelde hoe groot de
invloed van internet zou
worden op onze cultuur. Nu,
meer dan dertig jaar later, kijkt
hij met zorg terug. Want
sommige keuzes die we nu voor
vanzelfsprekend aannemen –
dat de gebruiker van internet
anoniem is bijvoorbeeld – zijn
door programmeurs gemaakt
toen de gevolgen niet waren te
overzien. En nu zitten we
ermee: met onoverzichtelijke
discussies vol gescheld,
intimidatie op sociale
netwerken, diefstal van
bestanden, en steeds meer
websites die inbreuk maken op
privacy. De mens moet weer
belangrijker worden dan de
techniek: Nee, je bent geen
gadget is een bezield pleidooi
voor het individu van een
auteur die als geen ander
begrijpt wat technologie voor
ons kan betekenen. Over Jaron
Lanier: ‘Lanier vindt het
belangrijk dat wij achteloze
skypers en msn-ners beseffen
dat internet een publieke
ruimte is. Een plek dus die we
niet alleen als consument,
maar ook als bewuste burger
dienen te betreden.Dat een
learning-javascript-design-patterns-ebook-addy-osmani

ervaringsdeskundige als Lanier
snakt naar slimme sturing en
beperking, zou ons daarbij te
denken moeten geven.’ NRC
HANDELSBLAD ‘Een
provocatief en bij voorbaat
controversieel boek: helder,
krachtig en overtuigend.
Iedereen die geïnteresseerd is
in internet, en de manier
waarop het ons alledaagse
leven beïnvloedt, moet dit boek
lezen.’ MICHIKO KAKUTANI,
THE NEW YORK TIMES ‘Een
noodzakelijk tegenwicht voor
de holle retoriek waarmee
discussies over technologie
meestal gepaard gaan.’ JOHN
FREEMAN Jaron Lanier is
kunstenaar, muzikant en
internetvisionair – en op al
deze terreinen behoorlijk
succesvol. Hij werkte samen
met onder anderen Philip
Glass, Vernon Reid, George
Clinton, Ornette Coleman,
Terry Riley. Hij was adviseur
voor diverse universiteiten op
het gebied van moderne media.
Ook is hij de bedenker van de
term virtual reality. Hij schrijft
voor onder andere Wired,
Edge, en natuurlijk voor talloze
online-media.
5/8

Downloaded from
retailler.net on
September 25, 2022 by
guest

Wat de hond zag en andere
avonturen Malcolm Gladwell
2010-02-09 Voordat Malcolm
Gladwell zjn eerste bestseller
Het beslissende moment
schreef, was hij al befaamd
vanwege zijn stukken in het
Amerikaanse tijdschrift The
New Yorker. Alle goede ideeën
werden eerst in dat tijdschrift
getoetst. Maar dan zijn er nog
tientallen artikelen over, vol
verrassende feiten en
fascinerende onderzoeken, en
die zijn nu voor het eerst in
boekvorm beschikbaar,
langverwacht: het verhaal over
de hondenfluisteraar, over hoe
je een misdadiger kunt
herkennen, over ras en IQ,
sollicitatiegesprekken, hoe
David van Goliath won, hoe je
financieel profiteert van
rampen, advertenties en de
geschiedenis van de wereld,
het verband tussen Duitse
filosofen en Saturday Night
Live en over de
onvermijdelijkheid van
noodlottige ongelukken. Wat
de hond zag is Gladwell op zijn
best: snel, intelligent,
verrassend en enorm
veelzijdig. '
learning-javascript-design-patterns-ebook-addy-osmani

Hacking Jon Mark Erickson
2004
Hands-On Sencha Touch 2 Lee
Boonstra 2014-07-14 Get
hands-on experience building
speedy mobile web apps with
Sencha Touch 2.3, the user
interface JavaScript framework
built specifically for the mobile
Web. With this book, you’ll
learn how to build a complete
touch application, called Find a
Cab, that has the look and feel
of a native app on Android,
iOS, Windows, and BlackBerry
devices. In the process, you’ll
work with Sencha’s modelview-controller (MVC)
components for form handling,
styling, integration with
outside data, and other
elements. The Sencha Touch
learning curve can be steep,
but if you’re familiar with
JavaScript, HTML5, CSS3, and
JSON, this guide will get you
up to speed through real-world
examples. Learn the
fundamentals, including the
class and layout systems Use
the Sencha MVC architecture
to structure your code
Implement data models and
stores, and create an event
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controller Make remote
connections by implementing
server proxies Save data offline
by implementing client proxies
Work with view components
such as maps, lists, and
floating panels Implement and
handle forms, and construct a
custom theme Create
production and native build
packages
Praten met vreemden Malcom
Gladwell 2019-10-15 In ‘Praten
met vreemden’ laat Malcolm
Gladwell zien dat het
regelmatig misgaat als we
geconfronteerd worden met
onbekenden. Steeds weer blijkt
dat we totaal niet toegerust
zijn om vreemden open en
onbevooroordeeld tegemoet te
treden. We schatten mensen
verkeerd in, herkennen leugens
vaker niet dan wel,
interpreteren
gezichtsuitdrukkingen niet
goed en blijven hangen in onze
eerste indruk. En de conflicten
en het onbegrip die daar het
gevolg van zijn, hebben een
diepgaand effect op onszelf en
op de hele maatschappij.
‘Praten met vreemden’ is een
klassieke Gladwell: een
learning-javascript-design-patterns-ebook-addy-osmani

intellectueel avontuur waarin
de auteur ons meeneemt op
een reis langs verwarrende
ontmoetingen, ingewikkelde
puzzels en fatale
misverstanden. Gladwell
analyseert waar het misgaat en
leert ons zo steeds iets meer
over de ander – maar vooral
ook over onszelf. Een
meeslepende gids voor
moeilijke tijden.
Developing Backbone.js
Applications Addy Osmani
2013-05-10 If you want to build
your site’s frontend with the
single-page application (SPA)
model, this hands-on book
shows you how to get the job
done with Backbone.js. You’ll
learn how to create structured
JavaScript applications, using
Backbone’s own flavor of
model-view-controller (MVC)
architecture. Start with the
basics of MVC, SPA, and
Backbone, then get your hands
dirty building sample
applications—a simple Todo list
app, a RESTful book library
app, and a modular app with
Backbone and RequireJS.
Author Addy Osmani, an
engineer for Google’s Chrome
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team, also demonstrates
advanced uses of the
framework. Learn how
Backbone.js brings MVC
benefits to the client-side Write
code that can be easily read,
structured, and extended Work
with the Backbone.Marionette
and Thorax extension
frameworks Solve common
problems you’ll encounter
when using Backbone.js
Organize your code into
modules with AMD and
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RequireJS Paginate data for
your Collections with the
Backbone.Paginator plugin
Bootstrap a new Backbone.js
application with boilerplate
code Use Backbone with
jQuery Mobile and resolve
routing problems between the
two Unit-test your Backbone
apps with Jasmine, QUnit, and
SinonJS
Objectgeorinteerde software
engineering Stiller 2002
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