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Visual Basic 2008 voor studenten Douglas Bell 2009 Als programmeren nieuw voor je is, dan is dit het aangewezen
leerboek. Visual Basic is een elegante en consistente programmeertaal, waardoor deze taal eenvoudig te leren en te
gebruiken is. Het boek veronderstelt geen voorkennis op het gebied van programmeren en het is geschreven in een
eenvoudige, directe stijl. In aansluiting op de huidige aanpak van het programmeeronderwijs behandelt het boek de
objectgeoriënteerde concenpten al in een vroeg stadium. Bovendien wordt het aanleren van een goede programmeerstijl
gestimuleerd. - De auteurs benaderen het leren van objectgeoriënteerd programmeren door nieuwe begrippen zorgvuldig
een voor een te introduceren. - Begrippen komen in het begin van het boek aan de orde en worden in latere hoofstukken
in een ingewikkelder context behandeld. - De verschillende onderwerpen worden besproken aan de hand van een grote
variëteit aan voorbeelden, zoals informatiesystemen, spelletjes en wetenschappelijke berekeningen. - Om de interesse en
het plezier in het programmeren te stumuleren wordt gebruikgemaakt van graphics. - In het gehele boek wordt
gebruikgemaakt van UML-diagrammen. - Het overzicht aan het eind van elk hoofdstuk bevat testvragen, opgaven,
'programmeerprincipes' en 'programmeervalkuilen'. Dit boek is geschikt voor iedereen die zich de beginselen van visula
Basic wil eigen maken.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2009
Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Jan Philip van Bosse 1863
Professional Web APIs with PHP Paul Reinheimer 2006-07-06 Offers hands-on tips and numerous code examples that
show Web developers how to leverage content and feeds from today's top Web sites-including Google, eBay, PayPal,
Amazon, Yahoo!, and FedEx Introduces APIs (Application Program Interfaces) in general and uses real-world examples
that show how to produce and document them Explains how to use the popular scripting language PHP to create APIs
that interact with unrelated applications over the Web Examples take readers through each stage of the API process, from
basic test implementations to integration with existing sites
Reis naar de toekomst Michio Kaku 2012-05-21 De pers over het werk van Michio Kaku `Wat een schitterend avontuur is
het, te proberen het ondenkbare te denken.' New York Times `Betoverend.' Washington Post `Toegankelijk, heerlijk om te
lezen en inspirerend.' New Scientist Het meest opwindende technologieboek van het nieuwe millennium In Reis naar de
toekomst schetst Michio Kaku een opwindend en uitdagend beeld van de eeuw die voor ons ligt. Hij baseert zich daarbij
op interviews met meer dan driehonderd vooraanstaande wetenschappers die op dit moment in hun laboratoria de
toekomst aan het uitvinden zijn. Het resultaat is een gezaghebbende en wetenschappelijk gefundeerde beschrijving van
de revolutionaire ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de geneeskunde, informatica, kunstmatige intelligentie,
nanotechnologie, energiewinning en ruimtevaart. Veel verbazingwekkende onthullingen in het boek vormen slechts het
topje van de ijsberg. Kaku bespreekt emotionele robots, antimaterieraketten, röntgenogen, de mogelijkheid nieuwe
levensvormen te scheppen en de ontwikkeling van de wereldeconomie. Hij stelt fundamentele vragen als: wie zijn de
winnaars en verliezers van de toekomst? Welke mensen behouden hun baan en welke landen zullen economisch tot bloei
komen? Reis naar de toekomst biedt een opwindende vooruitblik op de komend eeuw. Een adembenemende,
verbazingwekkende rit door honderd jaar baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen. MICHIO KAKU is hoogleraar,
blogger, tv-host en een van de voormannen op het gebied van de theoretische natuurkunde. Hij heeft diverse
populairwetenschappelijke boeken op zijn naam staan en schreef onder meer voor Time, The Wall Street Journal, The
New York Times, Discover Magazine, The London Daily Telegraph en New Scientist Magazine.
Een verrassende stap Robyn Carr 2022-06-28 Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem te komen, te genieten
van de prachtige natuur, en de liefde te vinden... Sullivan's Crossing 1 - Een verrassende stap Ja, ze is een volwassen
vrouw. En ja, ze kan best haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één ding:
schuilen bij Sully, haar vader. En omdat nu méér dan alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan’s Crossing in Colorado, naar de
prachtige plek in de bergen waar haar vader een plattelandswinkel en een kampeerterrein runt. Daar is al jaren alles
hetzelfde, daar verandert nooit iets en daar kan ze uitrusten. Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst een
hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen? Juist!
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat

de onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van een psychiater over het leven in de onderklasse
en een felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en
een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met
daders en slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van geweld. Het resultaat is een
indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin
zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse
vooral instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste
eeuw is doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een
onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht maken van prestatiedrang in het
onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun
lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
Harry Potter en de Steen der Wijzen J.K. Rowling 2015-12-08 Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt
Harry Potter op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen,
toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke
tovenaar.
Sams Teach Yourself Java in 24 Hours Rogers Cadenhead 2011-10-21 Offers an updated tutorial for beginners
explaining how to use Java to create desktop and Web programs, applications, and web services.
Multilingual Computing & Technology 1999
Boeddhisme is niet wat je denkt / druk 1 Steve Hagen 2003 Beschouwing vanuit het perspectief van het zenboeddhisme
over de aard van de Werkelijkheid en de wijze waarop je door eigen ervaring daarmee direct in contact kunt staan.
Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis Herman J. Selderhuis 2012-10-02 - Compleet overzichtswerk van de
Nederlandse kerkgeschiedenis - Volledig geactualiseerd door een team van specialisten - Inclusief bronteksten voor
verdieping - Vele verrijkende en attractieve illustraties - Een standaardwerk voor specialisten, docenten, studenten en
geïnteresseerden in Nederlandse cultuur- en kerkgeschiedenis In dit nieuwe handboek voor de Nederlandse
kerkgeschiedenis onder redactie van Herman J. Selderhuis heeft een team van katholieke en protestanse specialisten de
resultaten van recent onderzoek verwerkt. In heldere taal en met ruime aandacht voor de samenhang van
maatschappelijke, culturele en kerkelijke ontwikkelingen wordt een compleet overzicht van de geschiedenis van het
Nederlanddse christendom aangeboden. Het standaardwerk is samengesteld met het oog op het onderwijs aan
hogescholen en universiteiten; tegelijk is het toegankelijk voor een brede kring geïnteresseerden. Aan het hand werkten
mee: - Paul H.A.M. Abels - Willem J. van Asselt - William den Boer - Aart de Groot - George Harinck - Izak Kole - Peter
Nissen - Frank van der Pol - Herman J. Selderhuis - Lodewijk Winkeler
Woorden van de wereld Abram de Swaan 2002
Objective-C Phrasebook David Chisnall 2012 Offers more than one hundred customizable code phrases for Objective-C
programming projects.
Het huis der spionnen Daniel Silva 2018-11-20 Vier maanden na de dodelijkste aanslag op Amerikaans grondgebied
sinds 9/11, is Londen het nieuwe doelwit van is. Een reeks bomaanslagen laat een spoor van vernieling achter. De
terreuraanval was briljant gepland, maar toch is er één los eindje. Kunstrestaurateur én meesterspion Gabriel Allon wordt
op de zaak gezet. Hij vindt al snel een connectie met een terreurcel in Saint-Tropez, bij de flamboyante en schatrijke JeanLuc Martel en zijn echtgenote Olivia Watson, een beeldschoon ex-topmodel. Zíj beweert niet te weten dat Martel zo rijk is
geworden door drugshandel. Híj heeft zogenaamd niet door dat hij zaken doet met een man die het Westen wil
verwoesten. Slaagt Gabriel Allon erin om via hen bij het brein achter de aanslagen te komen? Het huis der spionnen is
een verslavende thriller, die je ademloos achterlaat.
Books in Print 1991
Java Phrasebook Timothy R. Fisher 2006-11-06 Essential Code and Commands Java Phrasebook gives you the code
phrases you need to quickly and effectively complete your programming projects in Java. Concise and Accessible Easy to
carry and easy to use—lets you ditch all those bulky books for one portable guide Flexible and Functional Packed with
more than 100 customizable code snippets—so you can readily code functional Java in just about any situation Timothy
Fisher has been working professionally in the Java software development field since 1997 and is currently a consultant for
the Compuware Corporation in Detroit, Michigan. He enjoys writing about technology and has been a contributor to Java
Developer’s Journal and XML Journal. Tim is also passionate about education and the use of advanced Internet
technologies for education. Programming / Java
Wachten op de morgen Karen Kingsbury 2016-07-14 ‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over
rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze
heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond valt en Hannah
begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een
ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om
het leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar
wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten
gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol
vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
Java in 24 Hours, Sams Teach Yourself (Covering Java 8) Rogers Cadenhead 2014-05-05 Sams Teach Yourself Java in
24 Hours, Seventh Edition Covers Java 8 and Android Development In just 24 lessons of one hour or less, you can learn
the fundamentals of Java programming. In this book's straightforward, step-by-step approach, each lesson builds on

everything that's come before, helping readers learn Java's core features and techniques from the ground up. Friendly,
accessible, and conversational, this book offers a practical grounding in the language, without ever becoming
overwhelming or intimidating. Full-color figures and clear instructions visually show you how to program with Java.
Popular author Rogers Cadenhead helps you master the skills and technology you need to create desktop and web
programs, web services, and even an Android app in Java. Learn how to… Set up your Java programming environment
Write your first working program in just minutes Control program decisions and behavior Store and work with information
Build straightforward user interfaces Create interactive web programs Use threading to build more responsive programs
Read and write files and XML data Master best practices for object-oriented programming Create flexible, interoperable
web services with JAX-WS Use Java to create an Android app Expand your skills with closures, the powerful new
capability introduced in Java 8 Contents at a Glance PART I: Getting Started 1 Becoming a Programmer 2 Writing Your
First Program 3 Vacationing in Java 4 Understanding How Java Programs Work PART II: Learning the Basics of
Programming 5 Storing and Changing Information in a Program 6 Using Strings to Communicate 7 Using Conditional
Tests to Make Decisions 8 Repeating an Action with Loops PART III: Working with Information in New Ways 9 Storing
Information with Arrays 10 Creating Your First Object 11 Describing What Your Object Is Like 12 Making the Most of
Existing Objects PART IV: Programming a Graphical User Interface 13 Building a Simple User Interface 14 Laying Out a
User Interface 15 Responding to User Input 16 Building a Complex User Interface PART V: Moving into Advanced Topics
17 Storing Objects in Data Structures 18 Handling Errors in a Program 19 Creating a Threaded Program 20 Using Inner
Classes and Closures 21 Reading and Writing Files 22 Creating Web Services with JAX-WS 23 Creating Java2D
Graphics 24 Writing Android Apps Appendixes A Using the NetBeans Integrated Development Environment B Where to
Go from Here: Java Resources C This Book’s Website D Setting Up an Android Development Environment
Het stroeve touw Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het tweede deel van de Flavia de Luce-serie, de wereldwijde
bestsellerserie van auteur Alan Bradley. In Het stroeve touw van Alan Bradley stuit Flavia op een morgen op de beroemde
poppenspeler Rupert Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishop’s Lacey. Omdat hij moet wachten op
reparatie, voert hij een gratis show op voor de dorpsbewoners – maar de show eindigt abrupt met Ruperts spectaculaire
en onnatuurlijke dood. Terwijl de politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen, heeft de gewiekste Flavia
meer succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten. Maar daarmee komen ook
duistere zaken aan het licht die vooral geheim hadden moeten blijven...
Aanteekeningen over het nut, door de bewoners van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven Justus Karl
Hasskarl 1845
Clojure for the Brave and True Daniel Higginbotham 2015-10-15 For weeks, months—nay!—from the very moment you
were born, you’ve felt it calling to you. At long last you’ll be united with the programming language you’ve been longing for:
Clojure! As a Lisp-style functional programming language, Clojure lets you write robust and elegant code, and because it
runs on the Java Virtual Machine, you can take advantage of the vast Java ecosystem. Clojure for the Brave and True
offers a "dessert-first" approach: you’ll start playing with real programs immediately, as you steadily acclimate to the
abstract but powerful features of Lisp and functional programming. Inside you’ll find an offbeat, practical guide to Clojure,
filled with quirky sample programs that catch cheese thieves and track glittery vampires. Learn how to: –Wield Clojure’s
core functions –Use Emacs for Clojure development –Write macros to modify Clojure itself –Use Clojure’s tools to simplify
concurrency and parallel programming Clojure for the Brave and True assumes no prior experience with Clojure, the Java
Virtual Machine, or functional programming. Are you ready, brave reader, to meet your true destiny? Grab your best pair
of parentheses—you’re about to embark on an epic journey into the world of Clojure!
The Go Programming Language Phrasebook David Chisnall 2012-05-01 The Go Programming Language Phrasebook
Essential Go code and idioms for all facets of the development process This guide gives you the code “phrases” you need
to quickly and effectively complete a wide variety of projects with Go, today’s most exciting new programming language.
Tested, easy-to-adapt code examples illuminate every step of Go development, helping you write highly scalable,
concurrent software. You’ll master Go-specific idioms for working with strings, collections, arrays, error handling,
goroutines, slices, maps, channels, numbers, dates, times, files, networking, web apps, the runtime, and more. Concise
and Accessible Easy to carry and easy to use: Ditch all those bulky books for one portable pocket guide Flexible and
Functional Packed with more than 100 customizable code snippets: Quickly create solid Go code to solve just about any
problem Register your book at informit.com/register for convenient access to downloads, updates, and corrections as they
become available.
Books in Print Supplement 2002
Forthcoming Books Rose Arny 2002
HTML en CSS voor dummies Ed Tittel 2018 Je hoeft geen doorgewinterde programmeur te zijn om fantastische
webpagina's te maken. Met de kennis uit 'HTML en CSS voor Dummies' kun je voortaan je eigen webpagina's gaan
plannen, bouwen, testen en publiceren. Dit boek laat je niet alleen zien welke codes en elementen je daarbij nodig hebt het zorgt er ook voor dat je er vooral heel veel plezier aan beleeft! Tot slot wordt het laatste nieuws over mobiel
webdesign, HTML5.1 en CSS4 natuurlijk niet overgeslagen. Ed Tittel is een ervaren consultant en heeft meer dan 140
boeken gepubliceerd. Jeff Noble is interfacedesigner. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Databases David M. Kroenke 2017
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te hebben: hij is een van de sterren van het
succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en over aandacht van vrouwen hoeft hij zeker niet te klagen. Met zijn goeie
looks en vrolijke persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op een avond klopt hij in een studentenflat aan, op zoek naar het

feestje van Danny. Maar Danny blijkt daar helemaal niet te wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi meisje dat
psychologie studeert. Ze raken aan de praat en uiteindelijk belanden ze samen op de bank om een film te kijken. Ze
hebben een ontzettend leuke avond, maar Logan denkt alleen dat hij beter bij Grace uit de buurt kan blijven, omdat hij
gevoelens heeft voor iemand anders. Dit vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich realiseert dat hij
een grote fout heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te laat. Ze wil hem zijn fout niet vergeven. Of kan hij haar
toch overhalen? De fout is het tweede deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar
University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan
25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving
afspeelt, getiteld Briar U.
Component Strategies 1998
Een wereld valt uiteen 1978 Schets van het leven in een Nigeriaans dorp in de prekoloniale tijd en van de reakties op de
komst van de eerste blanken.
Boeddhisme in alle eenvoud Steve Hagen 2015-12-23 Het boeddhisme spreekt een brede groep geïnteresseerden aan.
Maar wat houdt boeddhisme eigenlijk precies in? Met 'Boeddhisme in alle eenvoud' schreef zenpriester Steve Hagen een
korte, zeer toegankelijke en inspirerende tekst, waarin hij Boeddha’s observaties en inzichten kort, bondig en ontdaan van
hinderlijk jargon heeft verwerkt. Dit veelgeprezen boek over boeddhisme is een inspirerende gids voor iedereen die de
kern van het boeddhisme wil doorgronden en deze levensvisie wil integreren in zijn bestaan.
jQuery and JavaScript Phrasebook Brad Dayley 2013-11-26 jQuery and JavaScript Phrasebook brings together 100+
instantly useful code snippets and idioms for performing a wide spectrum of common web application tasks. This handson guide gets straight to the essence of what’s useful in jQuery and JavaScript, and what you need to know to build new
web solutions or migrate existing sites to jQuery. jQuery & J avaScript Phrasebook presents carefully tested, flexible,
adaptable code — all organized for quick lookup and easy use. Coverage ranges from the basics to advanced jQuery
capabilities, including jQueryUI widgets and mobile development. Coverage includes: Basics, including selecting and
manipulating HTML elements with jQuery Selector Dynamically manipulating CSS values Handling browser and DOM
events Performing validation Server communication REST, PHP, MySQL, AJAX, and JSON/XML data Positioning web
page elements and making them interactive Using animation and other special effects
Gittin (Scheidebriefe) Dietrich Correns 2019-07-08
Computer Mathematics Kiyoshi Shirayanagi 2001 This volume covers some of the most recent and significant advances
in computer mathematics, including algebraic, symbolic, numeric and geometric computation, automated mathematical
reasoning, mathematical software and computer-aided geometric design. Researchers, engineers, academics and
graduate students interested in doing mathematics using computers will find this volume good reading and a valuable
reference.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede
Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat
een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het
Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en
dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum
meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta.
Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in SaintMalo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele
gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als
een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont
met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft
hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele
alinea.' The Times
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Objective-C Phrasebook David Chisnall 2011-01-25 Objective-C Phrasebook gives you the code phrases you need to
quickly and effectively complete your programming projects with Objective-C, on systems including iOS and Mac OS X.
Concise and Accessible Easy to carry and easy to use–lets you ditch all those bulky books for one portable pocket guide
Flexible and Functional Packed with more than 100 customizable code snippets–so you can readily code elegant
Objective-C in just about any situation
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Voet bij stuk Robyn Carr 2018-09-11 Sullivan's Crossing Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem te komen, te
genieten van de prachtige natuur, en de liefde te vinden... Deel 2 Sierra Jones verlangt geen seconde terug naar de
onrustige tijd die werd getekend door stomme keuzes en dates met foute mannen. Maar ze kent haar eigen zwakheden
en weet dat het een hele uitdaging zal zijn om haar nieuwe leven vol te houden. Een bezoek aan haar broer Cal, die op
het punt staat met zijn Maggie te trouwen, lijkt haar daarom een veilige en verstandige stap. Ze voelt zich onmiddellijk
thuis in Sullivan's Crossing. Deze plek is goed voor haar, dat weet ze zeker, en ze besluit dan ook een tijdje te blijven. Ze
maakt nieuwe vrienden, en bovendien ontmoet ze Conrad, een zeer aantrekkelijke brandweerman, die misschien wel
meer kan worden dan een vriend. Maar dan dreigt haar verleden haar in te halen...
A Practical Guide to Testing Wireless Smartphone Applications Julian Harty 2009-10-26 Testing applications for mobile
phones is difficult, time-consuming, and hard to do effectively. Many people have limited their testing efforts to hands-on

testing of an application on a few physical handsets, and they have to repeat the process every time a new version of the
software is ready to test. They may miss many of the permutations of real-world use, and as a consequence their users
are left with the unpleasant mess of a failing application on their phone. Test automation can help to increase the range
and scope of testing, while reducing the overhead of manual testing of each version of the software. However automation
is not a panacea, particularly for mobile applications, so we need to pick our test automation challenges wisely. This book
is intended to help software and test engineers pick appropriately to achieve more; and as a consequence deliver better
quality, working software to users. This Synthesis lecture provides practical advice based on direct experience of using
software test automation to help improve the testing of a wide range of mobile phone applications, including the latest
AJAX applications. The focus is on applications that rely on a wireless network connection to a remote server, however
the principles may apply to other related fields and applications. We start by explaining terms and some of the key
challenges involved in testing smartphone applications. Subsequent chapters describe a type of application e.g. markup,
AJAX, Client, followed by a related chapter on how to test each of these applications. Common test automation
techniques are covered in a separate chapter, and finally there is a brief chapter on when to test manually. The book also
contains numerous pointers and links to further material to help you to improve your testing using automation
appropriately. Table of Contents: Introduction / Markup Languages / Testing Techniques for Markup Applications / AJAX
Mobile Applications / Testing Mobile AJAX Applications / Client Applications / Testing Techniques for Client Applications /
Common Techniques / When to Test Manually / Future Work / Appendix A: Links and References / Appendix B: Data
Connectivity / Appendix C: Configuring Your Machine
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