Ocfs2 Guide
This is likewise one of the factors by obtaining the soft
documents of this Ocfs2 Guide by online. You might not
require more era to spend to go to the book opening as
capably as search for them. In some cases, you likewise
reach not discover the statement Ocfs2 Guide that you are
looking for. It will certainly squander the time.
However below, with you visit this web page, it will be
therefore completely easy to acquire as skillfully as download
guide Ocfs2 Guide
It will not give a positive response many get older as we tell
before. You can reach it even though appear in something
else at home and even in your workplace. fittingly easy! So,
are you question? Just exercise just what we give below as
with ease as evaluation Ocfs2 Guide what you past to read!

Practical Oracle E-Business Suite Syed Zaheer 2016-09-30
Learn to build and implement a robust Oracle E-Business
Suite system using the new release, EBS 12.2. This handson, real-world guide explains the rationale for using an Oracle
E-Business Suite environment in a business enterprise and
covers the major technology stack changes from EBS version
11i through R12.2. You will learn to build up an EBS
environment from a simple single-node installation to a
complex multi-node high available setup. Practical Oracle E-

Business Suite focuses on release R12.2, but key areas in
R12.1 are also covered wherever necessary. Detailed
instructions are provided for the installation of EBS R12.2 in
single and multi-node configurations, the logic and
methodology used in EBS patching, and cloning of EBS
single-node and complex multi-node environments configured
with RAC. This book also provides information on FMW used
in EBS 12.2, as well as performance tuning and EBS 12.2 on
engineered system implementations. What You Will
Learn:/bbr/pdivp/pulliUnderstand Oracle EBS software and
the underlying technology stack
componentsbr/liliInstall/configure Oracle E-Business Suite
R12.2 in simple and HA complex setupsbr/liliManage Oracle
EBS 12.2br/liliUse online patching (adop) for Installation of
Oracle EBS patchesbr/liliClone an EBS environment in
simple and complex configurationsbr/liliPerform and tune
Oracle EBS in all layers (Application/DB/OS/NW)br/liliSecure
E-Business Suite R12.2br/li/ul/divbrbWho This Book Is
For:/bp/pp/pp/pp/pp/pp/p Developers, data architects, and
data scientists looking to integrate the most successful big
data open stack architecture and how to choose the correct
technology in every layer
De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14 Ceylon, 1935.
Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat
alles heeft; zij is de dochter van een succesvolle Britse
juwelier, hij een charmante zakenman vol levenslust. Maar
hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds
meer tijd door op een nabijgelegen kaneelplantage met
uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet
Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht
aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een

bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad
naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de
enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd in 1948
in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar
Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde voor
Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder andere De
vrouw van de theeplanter en De dochter van de
zijdekoopman. Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is
een zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt
Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' Lancashire Post Over De vrouw van de
theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet
en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore
'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter
is historische fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.'
The Sunday Express
Pro Oracle Database 11g RAC on Linux Julian Dyke 2011-0111 Pro Oracle Database 11g RAC on Linux provides full-lifecycle guidance on implementing Oracle Real Application
Clusters in a Linux environment. Real Application Clusters,
commonly abbreviated as RAC, is Oracle’s industry-leading
architecture for scalable and fault-tolerant databases. RAC
allows you to scale up and down by simply adding and
subtracting inexpensive Linux servers. Redundancy provided
by those multiple, inexpensive servers is the basis for the
failover and other fault-tolerance features that RAC provides.
Written by authors well-known for their talent with RAC, Pro
Oracle Database 11g RAC on Linux gives you a rock-solid
and technically flawless foundation on which to build your
RAC-management skills. Authors Julian Dyke and Steve
Shaw share their hard-won experience in building RAC
clusters, showing you how to build for success using the very

latest Oracle technologies, such as Automatic Storage
Management (ASM) and Oracle Clusterware. You’ll learn to
troubleshoot performance and other problems. You’ll even
learn how to correctly deploy RAC in a virtual-machine
environment based upon Oracle VM, which is the only
virtualization solution supported by Oracle Corporation. RAC
is a complex and powerful technology. It demands expertise
in its deployment. You can’t just “wing it” in creating a RAC
solution. Julian and Steve have earned the right to term
themselves expert—in Pro Oracle Database 11g RAC on
Linux, they offer a rigorous and technically-correct treatment
of RAC that helps you build a solid foundation of expertise
and achieve success. Rigorous and technically accurate
content Complete coverage of RAC, from planning to
implementation to rollout to ongoing maintenance and
troubleshooting Up-to-date with the very latest RAC features
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas
en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven
waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en
kiest voor de liefde en niet voor de haat. In Familiegeheimen
vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het
leven dat zij en de andere leden van de familie - moeder
Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie
en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem
Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een
leven daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe
leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot
de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn

we getuige van de hernieuwde band met haar dochter
Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu
doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die
ik haar nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met
mijn leven.'
Oracle on VMware Bert Scalzo 2008 Successfully meeting
the challenges of combining VMware and Oracle, this
comprehensive reference provides a broad spectrum of
technological recommendations that demonstrate how to
reliably and consistently achieve optimal configuration and
maximum performance for any virtualized Oracle database
scenario. The guide includes the best practices for virtualized
servers, suggested virtualization server configuration, and
recommendations for client operating system configuration
for Oracle in a virtualized world. With real-world examples
and highly applicable advice, this handbook also details the
complexities of designing, configuring, maintaining, and
tuning Oracle database deployments, making it a complete
compendium for keeping virtualized Oracle databases in top
form.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van
de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019.
Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter
zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast
begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze
kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het
een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is
vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met
zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse
vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te
halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht dat
ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat

sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar
verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het
ooit allemaal begon...
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het
mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair
onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment
de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever
zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar
baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel?
Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor
de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Clusterbau: Hochverfügbarkeit mit pacemaker, OpenAIS,
heartbeat und LVS Michael Schwartzkopff 2010
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere
zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in
midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan
bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon
Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn
dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken,
geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij
wilde het niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels
is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook
zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan
en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben.
Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie

Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij
hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie,
wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van
Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen
aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat
vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu
ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat
zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn
vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn
vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat
ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n
zware stap durft te nemen kun je door met het leven.’ Isa
Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied
bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn
vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend
eerlijk.’ De Telegraaf
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke
jongeman uit Londen vraagt de hand van de arme en
emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit,
maar is het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf
haar vijfde een weeskind en wordt onder hoede genomen
door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat
wat ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te
danken is. Wanneer de verloving met haar nieuwe vlam zich
nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef
Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze
familiegeheimen liggen er verborgen in haar erfenis, het
eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de
twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de pseudoniemen
van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren

met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over
een breed talent en schreef boeken in verschillende genres
onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met
een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200
boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en
wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Experiences with Oracle® 10gR2 Solutions on Linux for IBM
System z Lydia Parziale 2007-02-16 This IBM Redbooks
publication describes experiences gained while installing and
testing several Oracle® solutions, such as: - Single Instance
of Oracle Database 10gR2 - Including sharing
ORACLE_HOME and Cloning Oracle databases - RAC
Instance of Oracle Database 10gR2 using raw devices, block
devices, or OCFS2 files - Oracle E-Business Suite 11.5.10.2
with a split configuration database on Linux on System z Oracle AS10g Interested readers include database
consultants, installers, administrators, and system
programmers. This book is not meant to replace Oracle
documentation; it documents our experiences installing
Oracle products.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel
van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij
welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord
was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met
stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te
zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele

wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal,
wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij
wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks
zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen heeft zes
jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en
twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke
invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven en tot welke
mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het
verlies definitief is en dat hij met het verleden in het reine zal
moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen
aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het
lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede
dankzij een Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server 12
Sander van Vugt 2014-11-14 The Definitive Guide to SUSE
Linux Enterprise Server 12 is a task-oriented book designed
for self-study as well as classroom environments, which will
also serve you as a reference guide. The book covers all
skills that system administrators typically need to posses to
administer SUSE Linux Enterprise Server in corporate
environments. It starts at the beginning, which makes The
Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server 12 suitable
for people without any preliminary Linux knowledge, and yet
works up to advanced SUSE Linux administration tasks, such
as building a cluster, optimizing performance or managing
SUSE Linux Enterprise Server with SUSE Manager. The
Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server 12 is an
ideal reference guide for system administrators, but is also
perfect as a study book to prepare for the CLA, CLP as well

as the CLE exams. This book contains step-by-step
exercises, and scenario based exercises at the end of each
chapter to help readers getting familiar with the subjects that
are required to pass these three exams. The Definitive Guide
to SUSE Linux Enterprise Server 12also contains test exams,
so you can use it as a study guide in a formal learning
environment or as a book that you can learn and test your
own progress as you master SUSE Linux Enterprise Server.
You'll learn everything you need to know and the skills you
need to manage SUSE Linux Enterprise Servers, from
installing a secure server, to performing the day-to-day
management tasks on SUSE Linux Enterprise Server. Along
the way you'll encounter and master SUSE Linux Enterprise
Server in a data center environment, how to manage your
SUSE Enterprise Server for High Availability, and you'll see
how to manage your SUSE Linux Enterprise Server with
SUSE Manager. From installation to expert management,
The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server 12 will
show you the ways to succeed with Linux Enterprise Server
12.
A Practical Guide to XEN High Availability Sander van Vugt
2010-03-08 If you need an affordable and stable solution to
offer high availability for virtual machines, this book is written
for you. With this book you will learn how to build an HA
solution with open source software. The solutions described
in this book can help our organization save thousands of
dollars on data center virtualization. You will learn how to
create virtual machines using Xen and how to make them
highly available using Pacemaker software. As a bonus, you
will also read how to implement a cheap SAN solution, using
open source software. This book is written for anyone who
wants to create an affordable and stable solution for high
availability of Xen virtual machines. To get the most out of

this book, the reader should have a good working knowledge
of Linux. The book uses SUSE Linux Enterprise as the
example distribution. The configuration is also applicable to
other distributions.
Running Xen Jeanna N. Matthews 2008-04-06 “This
accessible and immediately useful book expertly provides the
Xen community with everything it needs to know to download,
build, deploy and manage Xen implementations.” —Ian Pratt,
Xen Project Leader VP Advanced Technology, Citrix Systems
The Real–World, 100% Practical Guide to Xen Virtualization
in Production Environments Using free, open source Xen
virtualization software, you can save money, gain new
flexibility, improve utilization, and simplify everything from
disaster recovery to software testing. Running Xen brings
together all the knowledge you need to create and manage
high–performance Xen virtual machines in any environment.
Drawing on the unparalleled experience of a world–class Xen
team, it covers everything from installation to
administration—sharing field-tested insights, best practices,
and case studies you can find nowhere else. The authors
begin with a primer on virtualization: its concepts, uses, and
advantages. Next, they tour Xen’s capabilities, explore the
Xen LiveCD, introduce the Xen hypervisor, and walk you
through configuring your own hard–disk–based Xen
installation. After you’re running, they guide you through each
leading method for creating “guests” and migrating existing
systems to run as Xen guests. Then they offer
comprehensive coverage of managing and securing Xen
guests, devices, networks, and distributed resources.
Whether you’re an administrator, data center manager,
developer, system integrator, or ISP, Running Xen will help
you achieve your goals with Xen–reliably, efficiently, with
outstanding performance, and at a surprisingly low cost.

•Understanding the Xen hypervisor: what it does, and how it
works •Using pre-built system images, including compressed
file systems •Managing domains with the xm console
•Populating and storing guest images •Planning, designing,
and configuring networks in Xen •Utilizing Xen security:
special purpose VMs, virtual network segments, remote
access, firewalls, network monitors, sHype access control,
Xen Security Modules (XSM), and more •Managing guest
resources: memory, CPU, and I/O •Employing Xen in the
enterprise: tools, products, and techniques
Oracle GoldenGate 12c Implementer's Guide John P Jeffries
2015-07-27 GoldenGate exchanges data among systems in
a timely manner and meets the demand for real-time access
to information regardless of volume. The new release, 12c,
includes an optimized database, intelligent and integrated
delivery capabilities, expanded heterogeneity, and tighter
security. Perform zero downtime data migration to onpremise or public cloud with GoldenGate's feature-rich
portfolio. Start with the installation and learn the design
concepts and enhanced configuration of GoldenGate 12c.
Exploit new 12c features to successfully implement
GoldenGate on your enterprise. Dive deep into configuring
GoldenGate for high availability, DDL support, and reverse
processing. Build fast, secure, robust, scalable technical
solutions by tuning data delivery and networks. Finally, enrich
your data replication knowledge by learning the
troubleshooting tips.
XEN-Kochbuch Hans-Joachim Picht 2009 Virtualisierung ist
ein beliebter Weg, um Hardware- Ressourcen kostensparend
mehreren Gastsystemen zur Verfügung zu stellen. XEN hat
sich dabei als intelligente Virtualisierungstechnik bewährt, bei
der I/O-APIs, ein zentraler Hypervisor und ein
Domänensystem für hohe Geschwindigkeit und

hervorragende Isolation der Gastsysteme sorgen. Im
nützlichen Rezeptformat aus Aufgabe, Lösung und
Erläuterung erfahren Leser in diesem Kochbuch, wie sie XEN
3 installieren, booten und konfigurieren, welche
Administrationstools wie genutzt werden können, welche
Sicherheitsaspekte zu beachten sind, und vieles mehr.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de
katholieke opvanghuizen van de Zusters van de Goede
Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in
wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en
Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het
laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden
in een klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken van
kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n
meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door
Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de katholieke
kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden.
Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende
verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden.
Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een
donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel
opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over het
bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de
slachtoffers zich om compensatie te eisen voor hun
kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er
bij de nonnen gebeurde.
Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control Implementation
Guide Michael New 2007-12-22 Install and Configure Grid
Control to Manage Your Oracle Landscape Build a robust
grid computing infrastructure with guidance from an Oracle
expert who developed and taught the Grid Control Deep Dive

class to Oracle Consulting. Featuring real-world examples
and best practices, Oracle Enterprise Manager 10g Grid
Control Implementation Guide explains how to reliably and
cost-effectively deploy a dynamic Grid Control environment.
Learn how to lay the preinstallation groundwork, configure
targets for monitoring, create services, implement security,
and fine-tune performance. You'll also get full coverage of
backup and recovery strategies and high-availability
techniques. Prepare infrastructure hosts for Grid Control
rollout Install the Oracle management repository, service, and
agents Select the Grid Control installation options that fit your
needs Discover and manage host, database, and application
server targets Set target metrics and policies according to
best practices Optimize performance and availability of your
Grid Control framework Secure the Grid Control framework to
protect data transmitted between components
Ubuntu 21.04 Server Richard Petersen 2021-06-10 This book
is designed as an Ubuntu 21.04 Server administration and
reference source, covering the Ubuntu servers and their
support applications. Server tools are covered as well as the
underlying configuration files and system implementations.
The emphasis is on what administrators will need to know to
perform key server support and management tasks.
Coverage of the systemd service management system is
integrated into the book. Topics covered include software
management, systemd service management, AppArmor
security, OpenSSH, the Chrony time server, and Ubuntu
cloud services. Key servers are examined, including Web,
FTP, CUPS printing, NFS, and Samba Windows shares.
Network support servers and applications covered include the
Squid proxy server, the Domain Name System (BIND) server,
DHCP, distributed network file systems, IPtables firewalls,

and cloud computing.
Die avond aan het meer Sarah Jio 2015-02-05 New York,
2008. Na een tragisch ongeluk besluit journaliste Ada
Santorini haar leven om te gooien. Als iemand haar vertelt
over een charmante woonboot op het meer van Seattle, volgt
ze haar hart en verlaat ze New York. Seattle, jaren vijftig. De
jonge Penny is de vrouw en muze van de zeer succesvolle
kunstenaar Dexter Wentworth. Hij neemt haar mee naar zijn
woonboot op het meer in Seattle, waar ze droomt van een
eigen leven, van liefde en geborgenheid. Maar naarmate
Dexters ster rijst, wordt Penny steeds eenzamer. Tijdens de
verhuizing naar haar drijvende huis ontdekt Ada een koffer
vol brieven die getuigen van een vurige affaire. Gefascineerd
door de mysterieuze Penny gaat Ada op zoek naar het
levensverhaal van deze prachtige maar tragische vrouw.
Maar dan blijken Penny’s geheimzinnige verleden en Ada’s
leven veel met elkaar te maken te hebben...
Oracle VM Implementation and Administration Guide Edward
Whalen 2011-07-13 Master the Powerful Virtualization Tools
in Oracle VM Set up and maintain a dynamic virtualization
platform across your enterprise using the detailed information
contained in this Oracle Press guide. Oracle VM
Implementation and Administration Guide contains key
virtualization concepts, practical instructions, examples, and
best practices. Find out how to design Oracle VM server
farms, build and deploy virtual machines, handle provisioning
and cloning, and work with Oracle VM Manager. Monitoring,
tuning, and security techniques are also covered in this
comprehensive volume. Install, configure, and manage all
Oracle VM components Plan, size, and set up Oracle VM
server farms and server pools Control resources from Oracle
Enterprise Manager Grid Control, Oracle VM Manager, and
Oracle VM Command Line Interface Govern network drives

and virtual storage using Oracle VM tools Create virtual
machines manually or from Oracle library templates Convert
existing virtual machines on other systems to Oracle VM
virtual machines Generate virtual machine clones that run on
multiple server pools Maintain guest operating systems and
software using Oracle Enterprise Manager Grid Control's
Oracle VM Management Pack
Ubuntu 20.04 LTS Server Richard Petersen 2020-07-28 This
book is designed as an Ubuntu 20.04 LTS Server
administration and reference source, covering the Ubuntu
servers and their support applications. Server tools are
covered as well as the underlying configuration files and
system implementations. The emphasis is on what
administrators will need to know to perform key server
support and management tasks. Coverage of the systemd
service management system is integrated into the book.
Topics covered include software management, systemd
service management, systemd-networkd and Netplan
network configuration, AppArmor security, OpenSSH, the
Chrony time server, and Ubuntu cloud services. Key servers
are examined, including Web, FTP, CUPS printing, NFS, and
Samba Windows shares. Network support servers and
applications covered include the Squid proxy server, the
Domain Name System (BIND) server, DHCP, distributed
network file systems, IPtables firewalls, and cloud computing.
Expert Oracle Enterprise Manager 12c Kellyn Pot'Vin 201308-13 Enterprise Manager 12c (EM12c), Oracle’s newest and
fully-integrated enterprise management product, now
provides a complete cloud lifecycle management solution and
enterprise environment management interface. Expert Oracle
Enterprise Manager 12c opens up the secrets of this
incredible management tool, saving you time while enhancing
your visibility as someone management can rely upon to

deliver reliable database service in today’s increasingly
chaotic and change-driven IT environment. Expert Oracle
Enterprise Manager 12c covers all the topics you demand
and need to function effectively, from basic monitoring and
configuration to advanced metric extensions and plugins.
Real-life scenarios and demonstrations place you in the
comfort zone of using the EM12c console, and the
experienced author team provides deep understanding of the
inner workings of this new Enterprise Manager. Database
administrators and system administrators are expected to
offer increasing levels of service for 24X7 systems and newer
cloud environments. Em12c offers robust, end-to-end
intelligent management of the complete environment. It
includes direct, real-time integration with Oracle’s online
knowledgebase. Expert Oracle Enterprise Manager 12c helps
you master this important tool and manage any challenge
that comes your way. Provides example solutions to
everyday problems through EM12c features. Explains the
changes in EM12c, included trusted extensions. Focuses on
advanced aspects of the EM12c interface.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een
held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen
bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn gameimperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de
liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses
bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert.
Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle
terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem
kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven

en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Achieving High Availability on Linux for System z with LinuxHA Release 2 Lydia Parziale 2009-04-13 As Linux® on
System z® becomes more prevalent and mainstream in the
industry, the need for it to deliver higher levels of availability
is increasing. IBM® supports the High Availability Linux
(Linux-HA) project, which provides high availability functions
to the open source community. One component of the LinuxHA project is the Heartbeat program, which runs on every
known Linux platform. Heartbeat is part of the framework of
the Linux-HA project. This IBM Redbooks® publication
provides information to help you evaluate and implement
Linux-HA release 2 by using Heartbeat 2.0 on the IBM
System z platform with either SUSE® Linux Enterprise
Server version 10 or Red Hat® Enterprise Linux® 5. To
begin, we review the fundamentals of high availability
concepts and terminology. Then we discuss the Heartbeat
2.0 architecture and its components. We examine some of
the special considerations when using Heartbeat 2.0 on Linux
on System z, particularly Linux on z/VM®, with logical
partitions (LPARs), interguest communication by using
HiperSocketsTM, and Shoot The Other Node In The Head
(STONITH) by using VSMSERVE for Simple Network IPL
(snIPL). By reading this book, you can examine our
environment as we outline our installation and setup
processes and configuration. We demonstrate an active and
passive single resource scenario and a quorum scenario by
using a single resource with three guests in the cluster.
Finally, we demonstrate and describe sample usage
scenarios.
Migrating Linux to Microsoft Azure Rithin Skaria 2021-07-28
Discover expert guidance for moving on-premises virtual

machines running on Linux servers to Azure by implementing
best practices and optimizing costs Key FeaturesWork with
real-life migrations to understand the dos and don'ts of the
processDeploy a new Linux virtual machine and perform
automation and configuration managementGet to grips with
debugging your system and collecting error logs with the help
of hands-on examplesBook Description With cloud adoption
at the core of digital transformation for organizations, there
has been a significant demand for deploying and hosting
enterprise business workloads in the cloud. Migrating Linux to
Microsoft Azure offers a wealth of actionable insights into
deploying Linux workload to Azure. You'll begin by learning
about the history of IT, operating systems, Unix, Linux, and
Windows before moving on to look at the cloud and what
things were like before virtualization. This will help anyone
new to Linux become familiar with the terms used throughout
the book. You'll then explore popular Linux distributions,
including RHEL 7, RHEL 8, SLES, Ubuntu Pro, CentOS 7,
and more. As you progress, you'll cover the technical details
of Linux workloads such as LAMP, Java, and SAP, and
understand how to assess your current environment and
prepare for your migration to Azure through cloud
governance and operations planning. Finally, you'll go
through the execution of a real-world migration project and
learn how to analyze and debug some common problems
that Linux on Azure users may encounter. By the end of this
Linux book, you'll be proficient at performing an effective
migration of Linux workloads to Azure for your organization.
What you will learnGrasp the terminology and technology of
various Linux distributionsUnderstand the technical support
co-operation between Microsoft and commercial Linux
vendorsAssess current workloads by using Azure
MigratePlan cloud governance and operationsExecute a real-

world migration projectManage project, staffing, and
customer engagementWho this book is for This book is for
cloud architects, cloud solution providers, and any
stakeholders dealing with migration of Linux workload to
Azure. Basic familiarity with Microsoft Azure would be a plus.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson
en Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden.
Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen
elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke
relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat
ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze
nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie
niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt
zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer dan
goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en
houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme
beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen.
Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity
vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat
ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond
van te veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur
van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer
dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie
betekenen?
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een
heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur
Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf,
maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat
te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn

broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent
dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij
mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels
vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar
hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken
met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan
gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht:
Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Virtualizing Oracle Databases on vSphere Kannan Mani 201410-15 The start-to-finish guide to virtualizing business-critical
Oracle Software and Databases on VMware vSphere
Virtualizing large-scale Oracle software and databases on
vSphere can deliver powerful scalability, availability, and
performance benefits. Recognizing this opportunity,
thousands of organizations are moving to virtualize Oracle.
However, reliable best practices have been difficult to find,
and database and virtualization professionals often bring
incompatible perspectives to the challenge. Virtualizing
Oracle® Databases on vSphere® is the first authoritative,
comprehensive, and best-practice guide to running Oracle on
VMware platforms. Reflecting a deep understanding of both
Oracle and vSphere, this guide is supported by extensive inthe-field experience with the full spectrum of database
applications and environments. Both a detailed reference and
a practical cookbook, it combines theory and practice, and
offers up-to-date insights for the entire lifecycle, supported by
case studies. Kannan Mani and Don Sullivan fully address
architecture, performance, design, sizing, and high
availability. Focusing on current versions of Oracle and
vSphere, they highlight the differences between ESX/ESXi

4.x and 5.x wherever relevant. To deliver even more value,
they provide extensive online resources, including easy-toadapt scripts and expert how-to videos. Coverage includes:
Understanding the DBA’s expanded role in virtualized
environments, and the emergence of the vDBA, vRACDBA,
and Cloud DBA Identifying your best opportunities to drive
value from virtualizing Oracle Anticipating challenges
associated with virtualizing Oracle-based Business Critical
Applications on vSphere Using VMware to overcome ongoing
database deployment and management problems Protecting
your virtualized database environment with vSphere’s highavailability capabilities Designing databases to achieve
scalability on demand, maximize availability, consolidate
servers, and improve compliance Implementing best
practices for memory, storage, and database layout
Demystifying the impact of virtualization on Oracle support
and licensing Using VMware Site Recovery Manager (SRM)
to accelerate disaster recovery by seamlessly integrating VM
and storage failover Streamlining provisioning and taking
advantage of opportunities to automate
User Mode Linux Jeff Dike 2006-04-12 With User Mode Linux
you can create virtual Linux machines within a Linux
computer and use them to safely test and debug applications,
network services, and even kernels. You can try out new
distributions, experiment with buggy software, and even test
security. Now, for the first time, the creator and maintainer of
User Mode Linux shows how to put it to work hands-on. Jeff
Dike covers everything from getting started through running
enterprise-class User Mode Linux servers. You'll find
authoritative advice on bootup, compilation, administration,
specialized configurations, and much more. Coverage
includes What User Mode Linux is, how it works, and its uses
in Linux networks Key applications, including server

consolidation, development, and disaster recovery Booting
and exploration: logins, consoles, swap space, partitioned
disks, and more Copy-On-Write (COW): UML's efficient
approach to storing filesystem changes In-depth discussion
of User Mode Linux networking and security Centrally
managing User Mode Linux instances, and controlling their
hardware resources Implementing clusters and other
specialized configurations Setting up User Mode Linux
servers, step-by-step: small-scale and large-scale examples
The future of virtualization and User Mode Linux Whether
you're a netadmin, sysadmin, teacher, student, or
programmer, User Mode Linux® --the technology and this
book--is indispensable.
Oracle VM 3 Cloud Implementation and Administration
Guide, Second Edition Edward Whalen 2017-09-22 Master
Cloud building with Oracle VM 3 installation, configuration,
and maintenance Set up, configure, and manage a dynamic
virtualization platform across your enterprise using the
detailed information contained in this Oracle Press guide. The
book shows, step-by-step, how to size servers for Oracle VM,
choose and deploy virtualization hardware and manage the
environment as the foundation for a private cloud
infrastructure. Real-world examples and valuable best
practices are featured throughout. Oracle VM 3 Cloud
Implementation and Administration Guide lays out key
virtualization concepts and clearly explains every aspect of
Oracle VM architecture. From there, you will learn how
design server farms, build and maintain virtual machines,
handle provisioning and cloning, work with Oracle VM
Manager, and incorporate solid security procedures.
Advanced topics such as Disaster Recovery design and
implementation, Cloud management with Oracle Enterprise
Manager Cloud Control and advanced storage and network

integration aspects are fully covered. • Features tips,
techniques, and tools for optimizing Oracle products on
Oracle VM • Contains expert, hands-on advice on tackling the
most common challenges • Written by a team of Oracle
professionals with extensive VM experience
Oracle VM Implementation and Administration Guide Edward
Whalen 2011-08-05 Master the Powerful Virtualization Tools
in Oracle VM Set up and maintain a dynamic virtualization
platform across your enterprise using the detailed information
contained in this Oracle Press guide. Oracle VM
Implementation and Administration Guide contains key
virtualization concepts, practical instructions, examples, and
best practices. Find out how to design Oracle VM server
farms, build and deploy virtual machines, handle provisioning
and cloning, and work with Oracle VM Manager. Monitoring,
tuning, and security techniques are also covered in this
comprehensive volume. Install, configure, and manage all
Oracle VM components Plan, size, and set up Oracle VM
server farms and server pools Control resources from Oracle
Enterprise Manager Grid Control, Oracle VM Manager, and
Oracle VM Command Line Interface Govern network drives
and virtual storage using Oracle VM tools Create virtual
machines manually or from Oracle library templates Convert
existing virtual machines on other systems to Oracle VM
virtual machines Generate virtual machine clones that run on
multiple server pools Maintain guest operating systems and
software using Oracle Enterprise Manager Grid Control's
Oracle VM Management Pack
Oracle Goldengate 11g Complete Cookbook Ankur Gupta
2013-09-25 Oracle Goldengate 11g Complete Cookbook
follows the Cookbook style. Each recipe provides step by
step instructions with various examples and scripts. This
book provides the necessary information to successfully

complete most of the possible administration tasks.Oracle
Goldengate 11g Complete Cookbook is aimed at Database
Administrators, Architects, and Middleware Administrators
who are keen to know more about Oracle Goldengate.
Whether you are handling Goldengate environments on a
day-to-day basis, or using it just for migration, this book
provides the necessary information required to successfully
complete your administration tasks. The reader is expected to
have some knowledge of Oracle databases.
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’
Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt
zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve
Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde
detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft
haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast
met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog
komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem
een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve
Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt
erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging
met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN
Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant
staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je
mee door de straten van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06

De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in
1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen.
Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar
Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York.
In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden.
Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg
houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan.
De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden
overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven
verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende
telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond
mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos,
een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet
alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de
liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man
die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind
ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je
eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Linux Recipes for Oracle DBAs Darl Kuhn 2008-11-21 Linux
Recipes for Oracle DBAs is an example–based book on
managing Oracle Database in a Linux environment. Covering
commonly used distributions such as Red Hat Enterprise
Linux and Oracle Enterprise Linux, the book is written for
database administrators who need to get work done and lack
the luxury of curling up fireside with a stack of Linux

documentation. The book is task–oriented: Look up the task
to perform. See the solution. Read up on the details. Get the
job done. Takes you directly from problem to solution Covers
the “right” mix of Linux user and administration tasks for
database administrators Respects your time by being
succinct and to–the–point What you’ll learn Execute Linux
commands applicable to Oracle Database administration.
Write shell scripts to automate critical DBA tasks. Monitor,
tune, and optimize a Linux server to run Oracle Database.
Perform Linux system administration tasks relevant to Oracle
Database. Implement Oracle real application clusters on
Linux. Implement Oracle automatic storage management on
Linux. Remotely (and securely!) manage Oracle on Linux.
Who this book is for Linux Recipes for Oracle DBAs is a book
for Oracle database administrators who want to expertly
operate Oracle databases on the Linux operating system. If
you’re new to Linux, or are migrating from a Unix platform, or
just want detailed solutions for tasks that Oracle DBAs
perform on Linux servers, this book is for you.
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