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Bekijk de webversie

Dit is de nieuwsbrief van
Amanda Verdonk,
innovatiejournalist. Op deze
manier wil ik je een paar keer
per jaar op de hoogte houden
van mijn nieuwste publicaties
en deel ik interessante kijken leestips en andere
nieuwtjes.
Je kunt je op elk gewenst
moment afmelden via de link
onderaan.
De bewoners van Goeree-Overflakkee (mijn
geboortestreek) begonnen enthousiast met de bouw van
windmolens op hun eiland. Totdat de provincie bepaalde
dat er 225 MW aan windenergie moet komen. Nu
hebben bewoners, recreatiesector en politici er genoeg
van en wordt er gezocht naar alternatieven.
De Ingenieur, januari 2019

Ze verdienen meer dan hun
journalistencollega's en maken ook nog
eens allerlei software waarmee een deel
van het redactiewerk wordt
overgenomen. Een gesprek met drie
datawetenschappers die de journalistiek
gaan automatiseren. Moeten journalisten
vrezen voor hun toekomst?

Robotjournalistiek zou de sector op zijn
kop zetten, werd vijf jaar geleden
voorspeld. In Nederland is tot nu toe nog
geen geautomatiseerd bericht
verschenen.
NRC, 2 oktober 2018

Villamedia, oktober 2018

Onderzoeker Felix Hol, werkzaam aan
Stanford University, wil dat we even
wachten met meppen als we een mug
zien (of horen). Als we dan onze
smartphone erbij pakken en zijn muggenapp gebruiken, dan dragen we bij aan het
identificeren van muggensoorten. En
uiteindelijk aan de bestrijding van
ziektes.

Van zieke grappen en afpersingen tot
nepvideo's en killerdrones: het internet
staat bol van de ongewenste, kwalijke en
strafbare praktijken. De conferentie
Brave New World bood met lezingen,
films, kunstprojecten en workshops een
inkijkje in de schaduwzijde van het
wereldwijde netwerk.

I/O Magazine, oktober 2018

I/O Magazine, december 2018

De altijd goed gemutste Pepper is de eerste op
een mens lijkende robot die je overal kunt
tegenkomen. Mensen praten er tegen en maken
selfies met hem, maar ze zijn ook teleurgesteld
over wat hij kan.

In de winkel van VodafoneZiggo in
Utrecht kun je robot Pepper al tegen
het lijf lopen. Je kunt een nummertje
bij hem trekken of hij vermaakt je
met een dansje of een quiz. CNET
kwam Pepper tegen op CES 2019, de
megabeurs voor
consumentenelektronica in Las
Vegas. Daar hielp Pepper om een
bestelling op te halen en de klant te
verleiden tot een extra aankoop. Ook
communiceerde Pepper met een
andere robot die continu
voorraadinformatie uit de schappen
verzamelt.

NRC, 8 januari 2019

Smart cities zijn voor gehandicapten
helemaal niet zo smart (MIT Tech
Review)
Machine learning bood geen soelaas voor
dit geplaagde Amerikaanse stadje (The
Atlantic)
Waarom showrobots zoals Sophia ons op
het verkeerde been zetten (Forbes)
Nieuwe trend op de werkvloer: een chipje
in je hand (The Guardian)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u amanda@amandaschrijft.nl toe aan uw adresboek.

