Det uundgåelige
ISBN:

9788778537904

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Kevin Kelly

Forlag:

Libris Digimental

Kategori:

E-Bøger

Udgivet:

15. november 2016

Det uundgåelige.pdf
Det uundgåelige.epub

I denne fascinerende bog guider Kevin Kelly, en af klodens mest visionære teknologi-guruer, os igennem de
12 teknologiske drivkræfter der kommer til at forme de næste 30 år af vores tilværelse. Det er en revolution af
måden vi køber, arbejder, lærer og kommunikerer med hinanden. Ved tidligt at forstå og inkorporere disse
kræfter i vores tilværelse, firmaer, strategier og handlingsplaner, vil det blive nemmere at udnytte
mulighederne i de 12 drivkræfter: at blive til, at give forstand, at strømme, at screene, at give adgang, at dele,
at filtrere, at remixe, at interagere, at spore, at spørge og at begynde.
Kevin Kelly, Founding Executive Editor af Wired Magazine, er en af verdens førende teknologiske tænkere
og forfatter til nogle af verden mest sælgende bøger om vores digitale tidsalder, herunder New Rules for the
New Economy, Out of Control og What Technology Wants. Bogen anbefales til alle som ønsker at arbejde
proaktivt med de forbedringer som de teknologiske kræfter tilbyder i den nye verden. Det er ifølge Kelly ikke
længere et spørgsmål om konkurrencemæssig fordele, men derimod konkurrencemæssig nødvendighed. Kevin
Kelly opsigtsvækkende pointe er: at meget af det som vil ske i løbet af de næste 30 år er uundgåeligt, fordi den
teknologiske juggernaut er i ustoppelig bevægelse og vi gør klogt i udnytte mulighederne. I bogen præsenteres
et optimistisk road map til en ny fremtid der inkluderer ændringer som on-demand økonomi samt kunstig

intelligens indeholdt i produktionen af varer og tjenesteydelser.
Alt sammen skabt på grund af sw 12 uundgåelige og accelererende teknologiske kræfter. De massive
forandringer der er på vej ind i vores liv nu – virtual reality i hjemmet, adgangssamfundet, kunstig intelligens i
alting og meget mere – alle kan forstås på baggrund af 12 teknologiske drivkræfter. En dybt tankevækkende
og provokerende bog, der viser os en optimistisk vej til fremtiden.
Den enkelte kilde er præget af forfatternes budskab og fremstillingen af Odin i den er en afspejling af det.
, hvor ”Holten' er et helligsted hvorfra Majstangen blev hentet og opsat til brug for bålafbrændingen og
ofringen. Meget er sket, og fra at være den lille dreng der spiller den af i vores trusser og fik den suttede af i
ny og næ, er det blevet. Vores Ikast er med til at sørge for at der er gang i Ikast. Torsken er måske oftere en
bifangst ved kystfiskeri efter andre fiskearter, end den er decideret målet for kystfiskeri. Det blev også
premiere den 25. I oktober 2015 udgav med singlen 'Kamikaze', der på 4 dage ramte 450. Musikvideoen blev
skudt og instrueret i Kijev. Men uanset dette er det jo en særdeles dejlig fisk både at fange, men absolut også
at spise. uden 'snyd' med tele- eller vidvinkelobjektiver. s. Der er nu gået knap et år siden sidst, og det er vist
på tide at følge lidt op. 000 afspilninger på YouTube. I oktober 2015 udgav med singlen 'Kamikaze', der på 4
dage ramte 450. Nettets nye livsformer: WWW og den globale landsby Som det allerede ses tydeligt i
beskrivelsen af www's 'partikulære' barndom, flyttes vægten fra det lokale til det globale. Meget er sket, og
fra at være den lille dreng der spiller den af i vores trusser og fik den suttede af i ny og næ, er det blevet til
meget mere. v. Nettets nye livsformer: WWW og den globale landsby Som det allerede ses tydeligt i
beskrivelsen af www's 'partikulære' barndom, flyttes vægten fra det lokale til det globale. … Billederne af
hårdt prøvede nybyggere med deres jordiske gods surret fast til spinkle vogne på vej over prærien mod
drømmelandet illustrerer denne rejse til Det Vilde Vesten. I 2012 havde Østre Gasværk premiere på denne
fantastiske musical, i år er det vores tur.

