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Work with Oracle database’s high-availability and
disaster-management technologies. This book covers all
the Oracle high-availability technologies in one place and
also discusses how you configure them in engineered
systems and cloud services. You will see that when you
say your database is healthy, it is not limited to whether
the database is performing well on day-to-day
operations; rather it should also be robust and free from
disasters. As a result, your database will be capable of
handling unforeseen incidents and recovering from
disaster with very minimal or zero downtime. Oracle High
Availability, Disaster Recovery, and Cloud Services
explores all the high-availability features of Oracle
database, how to configure them, and best practices.
After you have read this book you will have mastered
database high-availability concepts such as RAC, Data
Guard, OEM 13c, and engineered systems (Oracle
Exadata x6/x7 and Oracle Database Appliance). What
You Will Learn Master the best practices and features of
Exadata and ODA Implement and monitor high
availability with OEM 13c Clone databases using various
methods in Oracle 12c R2 Work with the Oracle sharding
features of Oracle 12c R2 Who This Book Is ForOracle
database administrators
Summary: De betekenis van Dirck Volkertszoon
Coornhert als humanist en politicus is in vergetelheid
geraakt. Pas in de twintigste eeuw werd Coornhert
herontdekt en is een gedeelte van zijn omvangrijke
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schriftelijke nalatenschap ontsloten. Deze bundel bouwt
voort op die herontdekking. Een aantal onderzoekers op
het gebied van de geschiedenis van cultuur, godsdienst,
filosofie en letterkunde levert bouwstenen voor een
nieuwe historische plaatsbepaling en herwaardering van
een van de meest spraakmakende persoonlijkheden in
de Nederlanden van de zestiende eeuw.
Why are some texts called ‘literary’? How does the
reading process work and when will readers start to
interpret the text? This book answers these and other
questions and opens many different aspects on literature
and literary studies. Old and new themes meet, and each
chapter is written as a case study. The accessible style
and the wealth of examples make this book a must-read
for literature students as well for the interested reader.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat
sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde
carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige
bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort
haar leven in op een dramatische, pijnlijke en
onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen
achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd
vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als
haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige
gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde
bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere
vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze
door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die
ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate
merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en
iedereen en zeker niet voor Mac.
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Levensechte personages en bloedstollende spanning:
deel 4 in de Grant County-reeks met Sara Linton in de
hoofdrol. Een gewelddadige gijzeling houdt de inwoners
van Grant County in zijn greep. Kinderarts Sara Linton
en haar ex-man Jeffrey Tolliver bevinden zich onder de
gegijzelden. Is rechercheur Lena Adams wel de
aangewezen persoon om dit drama tot een goed einde
te brengen? Houdt de gijzeling verband met mysterieuze
gebeurtenissen uit het verleden? Heeft Jeffrey duistere
kanten die zelfs Sara niet kent? ‘Levensecht en
verslavend!’ Flair ‘Dit is misdaadliteratuur op zijn best.’
Michael Connelly
Een medewerker van het onderwater-researchteam van
de Amerikaanse marine zet zich ervoor in dat de
Verenigde Staten de beschikking krijgen over de
ontdekte schatten van de Alexandrijnse bibliotheek.
Misschien zijn de echt emotionele ervaringen, de
blíjvende ervaringen die we nooit meer vergeten, wel die
uit de adolescentie: dat broze gebied waarin het
volwassen leven zich voor het eerst aan je openbaart
zonder dat je er al helemaal klaar voor bent.
Tussenstations gaat over vijf adolescenten tussen de
veertien en de achttien jaar, die zich voor situaties
geplaatst zien die hun pet te boven gaan, maar die hen
wel tot volwassenen smeden, ook al zijn ze zich daar op
dat moment (nog) niet van bewust. Verhalen over
vastberadenheid en moed, over conflicten binnen het
gezin, maar ook over liefde, éducation sentimentale en
de vorming van het geweten.
Judith Dunbar is veertien als ze wordt ondergebracht op
een kostschool in Cornwall omdat haar familie in het
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buitenland verblijft. Ze sluit vriendschap met de
eigenzinnige Loveday en leert een nieuwe wereld
kennen: de rijkdom en glamour van de Britse aristocratie.
Het landgoed van Lovedays familie voelt als een tweede
thuis. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en
Judith – weer helemaal op zich zelf aangewezen – heel
andere dingen leert, over moed... en over liefde. Ze zal
een lange reis moeten maken voor ze eindelijk thuis kan
komen. De thuisreis is een grootse, meeslepende
roman, met het reliëf van het echte leven, rijk aan detail,
zorgvuldig en subtiel in observatie.

Oracle High Availability, Disaster Recovery, and
Cloud ServicesExplore RAC, Data Guard, and Cloud
TechnologyApress
Drie vrienden, overlevenden uit de loopgraven van
de Eerste Wereldoorlog, zijn geestelijk en lichamelijk
verminkt voor de rest van hun leven.
The Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA),
also called the Recovery Appliance, is a brand new
engineered system from Oracle Corporation, which
takes a fundamentally different approach to data
protection. Ramesh explores how the system can be
used to back up and recover thousands of Oracle
databases. The Recovery Appliance virtually
eliminates data loss with its revolutionary design.
This is your complete guide to the first engineered
system for data protection from Oracle Corporation,
the Zero Data Loss Recovery Appliance. You will
find concise treatment of all the key capabilities
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presented in a comprehensive, all grain, no chaff
format. This book is an invaluable resource for all
things ZDLRA, and helps you get the most from your
investment in this groundbreaking appliance for
business continuity. Oracle Recovery Appliance
Handbook is focused on helping to get you up to
speed on protecting data in the most disaster-proof
manner. Recover and Rejoice by implementing
ZDLRA today in your organization using this guide!
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt
haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf
het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind
is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze
op een dag een artikel leest over het opruimen van
je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de
conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van
Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en
twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om
te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of
een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
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Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor
strafvermindering in ruil voor een bekentenis. In de
drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van
justitie heeft ze nog nooit een deal gesloten met een
verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat
Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij
een manier verzint om het rechtssysteem op de kop
te zetten, moet ze al haar principes opzij zetten. Een
voor een beginnen verdachten deals af te wijzen.
Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd en
misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs,
probeert Jamie haar sterke tegenstander schuldig te
verklaren.
Learn to build and implement a robust Oracle EBusiness Suite system using the new release, EBS
12.2. This hands-on, 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
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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
Wanneer psychotherapeut Drik de Jong na een
periode van rouw - zijn vrouw overleed na een lang
ziekbed - een nieuw begin maakt met zijn
professionele werkzaamheden, krijgt hij al snel te
maken met een jonge patiënt, de student psychiatrie
Allard Schuurman, op wie hij totaal geen grip krijgt.
De relatie wordt nog gecompliceerder wanneer
Schuurman hem vertelt dat hij met zijn studie stopt
en anesthesiologie gaat doen. Uit wat hij verder te
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horen krijgt, kan hij opmaken dat Schuurman onder
de vleugels komt van anesthesiologe Suzan, Driks
zus, getrouwd met zijn beste vriend Peter. Drik
verzuimt Allard van deze verstrengeling op de
hoogte te brengen. Met alle noodlottige gevolgen
van dien. De verdovers is een roman over de
ongrijpbaarheid van onze driften en verlangens, over
de remedie die werk en discipline kunnen bieden en
over de vraag wat wij moeten doen met onze
trauma's: wegstoppen en verdoven of voelbaar
maken en naar de oppervlakte laten komen.
De eigenzinnige Daryâ zit gevangen in een
gewelddadig huwelijk met een Afghaans stamhoofd.
Uit wraak is er een vloek over haar uitgesproken
waardoor ze geen kinderen zal krijgen. Maar nog
erger dan haar onvruchtbaarheid is de straf die ze
onder ogen moet zien wanneer haar man erachter
komt dat ze vervloekt is. Alleen door te vluchten kan
Daryâ aan de dood ontsnappen. David Ingram is een
ondoorgrondelijke Engelsman die door Afghanistan
reist op zoek naar de raadselen die zijn jeugd
omgeven. Het is deze vreemdeling die als enige
Daryâ's leven kan redden. Hij heeft zo zijn eigen
redenen om Daryâ te helpen en haar mee te nemen
naar Bombay. Daryâ's levensreis zal haar uiteindelijk
in Londen brengen, het hart van het machtige Britse
Rijk. Maar is het meisje dat haar weg heeft
bevochten door het wrede landschap van
Afghanistan wel bestand tegen de uiterst riskante
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omgeving van het zogenaamd beschaafde
Victoriaanse Londen?
Journalist Tom Sagan wil de leugen ontrafelen die wij
Christoffel Columbus noemen. Tom reist naar Wenen, Praag
en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te redden. Tom
Sagans glansrijke journalistieke carrière glipt tussen zijn
vingers door als een van zijn stukken doelbewust wordt
aangemerkt als een leugen. Het lukt hem niet zijn onschuld
aan te tonen en als kort daarna ook zijn huwelijk strandt, stort
hij in. Een onbekende, die beweert zijn vijanden te kennen,
geeft hem een nieuwe koers. Tom reist naar Wenen, Praag
en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te redden.
Hiervoor moet hij de leugen ontrafelen die wij Christoffel
Columbus noemen...
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever,
vertelt over zijn persoonlijke opvattingen over Martin Wagner,
de 45e president van de Verenigde Staten. Hij vergelijkt
Wagner met andere wereldleiders en constateert de
overeenkomsten met hen. Emerson voegt persoonlijke
anekdotes toe uit ervaring met de president en die van zijn
familie en collega's.
De man zonder geheugen wordt veroordeeld tot levenslage
opsluiting in een zwaarbewaakte instelling. Hij weet inmiddels
dat hij Steve Rowland niet is. Hij moet ontsnappen om zijn
onschuld te bewijzen en zijn echte identiteit terug te vinden...
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