
Netværk
Hent bøger PDF

Jens Mogens Olesen

Netværk Jens Mogens Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Er du utro, så har du sex med hele verden! Fordi alt
er netværk, og du er forbundet med alle andre nulevende mennesker. Siden 1930´erne har forskere studeret
sociale netværk, men det var internettet, som for alvor fik åbnet vores øjne for betydningen af netværk, og
hvor udbredte de er overalt i verden. Så du er ikke kun forbundet til andre sexede mennesker, men også til

andre arter som koen, hunden, loppen og bændelormen. Derfor er udbruddet ´Hvor er verden dog lille´, når vi
tilfældigt støder på en bekendt i de varme lande, faktisk overraskende sandt. Antallet af links mellem ethvert
menneske og fx USA's præsident er nemlig kun seks, dvs. du skal i princippet bare kontakte seks mennesker,
hvor den ene kender den anden, før du får Obama himself i tale. Se dét giver et vist vingesus til den smalltalk,

du har med den vindtørre bordherre til årets familiefest - hvem ved, om han kender en, som du gerne vil
kende?

 

Forlaget skriver: Er du utro, så har du sex med hele verden! Fordi alt
er netværk, og du er forbundet med alle andre nulevende mennesker.
Siden 1930´erne har forskere studeret sociale netværk, men det var
internettet, som for alvor fik åbnet vores øjne for betydningen af
netværk, og hvor udbredte de er overalt i verden. Så du er ikke kun
forbundet til andre sexede mennesker, men også til andre arter som
koen, hunden, loppen og bændelormen. Derfor er udbruddet ´Hvor er
verden dog lille´, når vi tilfældigt støder på en bekendt i de varme
lande, faktisk overraskende sandt. Antallet af links mellem ethvert
menneske og fx USA's præsident er nemlig kun seks, dvs. du skal i
princippet bare kontakte seks mennesker, hvor den ene kender den
anden, før du får Obama himself i tale. Se dét giver et vist vingesus

til den smalltalk, du har med den vindtørre bordherre til årets
familiefest - hvem ved, om han kender en, som du gerne vil kende?

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Netværk&s=dkbooks

