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Move fast and break things Jonathan Taplin Hent PDF Jonathan Taplin, der er ekspert i digitale medier,
leverer i denne bog et bidende opgør med de internet-mastodonter, der bliver rigere og rigere og mere og
mere dominerende, mens blandt andre musikere, forfattere, filmskabere og journalister betaler prisen.

Taplin skønner, at de årligt mister 50 mia. dollars, som i stedet går til ejerne af de monopollignende selskaber.
Det, man tidligere skulle betale for, er nemlig nu blevet ”gratis”. For Google, Amazon, Facebook og YouTube
tager sig betalt på anden måde – nemlig ved at handle med de oplysninger, de indsamler om deres brugere.

Bogen er også historien om, hvordan internettet blev skabt af en flok idealister – og nogle hackere – i
1990’erne, og hvordan det siden er blevet kapret af en gruppe ekstremt højreorienterede mænd, der ser

monopolerne som noget naturligt og staten som en fjende.

 

Jonathan Taplin, der er ekspert i digitale medier, leverer i denne bog
et bidende opgør med de internet-mastodonter, der bliver rigere og
rigere og mere og mere dominerende, mens blandt andre musikere,

forfattere, filmskabere og journalister betaler prisen.

Taplin skønner, at de årligt mister 50 mia. dollars, som i stedet går til
ejerne af de monopollignende selskaber. Det, man tidligere skulle
betale for, er nemlig nu blevet ”gratis”. For Google, Amazon,

Facebook og YouTube tager sig betalt på anden måde – nemlig ved
at handle med de oplysninger, de indsamler om deres brugere.

Bogen er også historien om, hvordan internettet blev skabt af en flok
idealister – og nogle hackere – i 1990’erne, og hvordan det siden er
blevet kapret af en gruppe ekstremt højreorienterede mænd, der ser

monopolerne som noget naturligt og staten som en fjende.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Move fast and break things&s=dkbooks

