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Windows NT/2000 ADSI Scripting for System Administration Thomas Eck 2000 Scripting provides system administrators
an optimal means of automating tedious and time-consuming application, configuration, and management tasks. In
addition you can take advantage of new capabilities offered by VBScript, ADSI and Windows Scripting Host. ADSI is
particularly important in light of the upcoming release of Windows 2000, as it provides a means of accessing functionality
in the Active Directory Microsoft's highly-publicized directory service. ADSI allows for cross-functionality with directory
services in other computing platforms, which is critical since 90% of all enterprise networks comprise multiple platforms.
This book will provide system administrators with solutions to automate and simplify the configuration and management of
their networks. The author will present expert tips, code development and proven in real-world enterprise environments.
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je

leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor
Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de
New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke
romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt
verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en
nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de
andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen
alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel
gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je
met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en liefde.
AWS System Administration Mike Ryan 2018-08-08 With platforms designed for rapid adaptation and failure recovery
such as Amazon Web Services, cloud computing is more like programming than traditional system administration. Tools
for automatic scaling and instance replacement allow even small DevOps teams to manage massively scalable
application infrastructures—if team members drop their old views of development and operations and start mastering
automation. This comprehensive guide shows developers and system administrators how to configure and manage AWS
services including EC2, CloudFormation, Elastic Load Balancing, S3, and Route 53. Sysadms will learn will learn to
automate their favorite tools and processes; developers will pick up enough ops knowledge to build a robust and resilient
AWS application infrastructure. Launch instances with EC2 or CloudFormation Securely deploy and manage your
applications with AWS tools Learn to automate AWS configuration management with Python and Puppet Deploy
applications with Auto Scaling and Elastic Load Balancing Explore approaches for deploying application and infrastructure
updates Save time on development and operations with reusable components Learn strategies for managing log files in
AWS environments Configure a cloud-aware DNS service with Route 53 Use AWS CloudWatch to monitor your
infrastructure and applications
Analytical Network and System Administration Mark Burgess 2004-04-23 Network and system administration usually
refers to the skill of keeping computers and networks running properly. But in truth, the skill needed is that of managing
complexity. This book describes the science behind these complex systems, independent of the actual operating systems
they work on. It provides a theoretical approach to systems administration that: saves time in performing common system
administration tasks. allows safe utilization of untrained and trained help in maintaining mission-critical systems. allows
efficient and safe centralized network administration. Managing Human-Computer Networks: Will show how to make

informed analyses and decisions about systems, how to diagnose faults and weaknesses Gives advice/guidance as to
how to determine optimal policies for system management Includes exercises that illustrate the key points of the book The
book provides a unique approach to an old problem and will become a classic for researchers and graduate students in
Networking and Computer Science, as well as practicing system managers and system administrators.
De vreugde- en gelukclub Amy Tan 2021-10-22 Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun
moeders spelen wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens
besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet
als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun
dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder
haar dochter maar al te goed. De debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993
verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut
‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter
relaties en over hoe het is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd
goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn
haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Brave New Work Aaron Dignan 2019-08-31 In ‘Brave New Work’ doet Aaron Dignan uit de doeken hoe je je organisatie
opnieuw kunt uitvinden. Ondanks alle technologische vooruitgang blijkt er fundamenteel weinig veranderd te zijn op ons
werk: gebrek aan vertrouwen, trage besluitvorming, een overmaat aan zinloze vergaderingen en mailwisselingen, en
moeizame budgetdiscussies. Aaron Dignan laat zien dat er bij veel bedrijven een grondige transformatie van het operating
system nodig is: de principes en werkvormen die de bedrijfscultuur bepalen. Want je repareert een team, afdeling of
organisatie nu eenmaal niet door quick fixes en wat gerommel in de marge. ‘Brave New Work’ leert je op een andere
manier naar je organisatie te kijken en laat zien hoe je de werkprincipes van Dignan ook binnen jouw bedrijf kunt
toepassen. Met als resultaat werknemers die met meer plezier en energie en ongehinderd door frustraties hun werk
uitvoeren en zo veel meer waarde toevoegen.
Windows NT and HP-UX System Administrator's "How To" Book Marty Poniatowski 1997 This is the first book that shows
system administrators how to make sure their Windows NT and HP-UX systems interoperate with maximum efficiency and
effectiveness.
Puppet: Mastering Infrastructure Automation Felix Frank 2017-06-13 Start pulling the strings of your IT infrastructure

effectively with Puppet – learn how to configure, customize and manage your systems more intelligently in an enterprise
deployment. About This Book Step-by-step instructions to jump start your Puppet deployment and automate your IT
configurations Design, implement, and deploy Puppet in your infrastructure and tackle everyday IT infrastructure
challenges Gain expert understanding of Puppet's latest and most advanced features Who This Book Is For If you're an
experienced IT professional and a new Puppet user, this course will provide you with all you need to know to go from
installation to advanced automation. What You Will Learn Write and employ individual Puppet manifests Understand how
Puppet implements system abstraction Use Puppet to manage network, cloud, and virtualization devices Manage and test
the Puppet code workflow Tweak, hack, and adapt the Puppet extension points Use exported resources to orchestrate
change between machines Debug a puppetserver using Java techniques In Detail Puppet is a configuration management
tool that allows you to automate all your IT configurations, giving you control. It was written for and by system
administrators to manage large numbers of systems efficiently and prevent configuration drifts. Puppet gives you control
of what you do to each node, when you do it, and how you do it.This Learning Path will take you from the basics of Puppet
to extending it and then mastering it. We will start off with a primer on Puppet, its installation and get a sneak peek under
its hood. We will then move on to designing and deploying your Puppet architecture, learning best practices for writing
reusable and maintainable code, and executing, testing, and deploying Puppet across your systems. Finally, we will deal
with problems of scale and exceptions in your code, automate workflows, and support multiple developers working
simultaneously.This course is based on the following books: Puppet 4 Essentials - Second Edition Extending Puppet Second Edition Mastering Puppet - Second Edition Style and approach This learning path follows a practical approach,
starting from the basic commands to advanced aspects. Through a series of examples you will learn the most important
skills essential to manage your IT infrastructure effectively.
Sys Admin 2006
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit
hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je
tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden
maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n
behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat
idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek.
Wonder R.J. Palacio 2013-02-14 `Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna

zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel
ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als
hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt
gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door
Auggies uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In
Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer
dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een
prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig
geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
Proceedings of the ... Systems Administration Conference (LISA ...) 2000
Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainer's Manual Dr. Jan Yager 2015-03-23 If you want to create an
efficient and high performing team, use this book to help your employees develop strong time management skills that will
bring personal and team success.
Extreem eigenaarschap Jocko Willink 2020-09-18 In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif Babin de
krachtige leiderschapslessen van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen worden in ieder team en elke
organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in 2006 in Irak voor een mission impossible stond: Ramadi
veiligstellen, een stad die al min of meer als verloren wordt beschouwd, wisten Willink en Babin onder extreme druk hun
team naar de overwinning te leiden. De overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur van eigenaarschap en
discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor voor het succes van het team. In ‘Extreem
eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de bedrijven die ze na
hun militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan wereldwijd al bijna twee miljoen
exemplaren verkocht werden, kun je direct aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires
vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit
tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek
werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige
periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn
eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassrootsactivisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste

president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou
bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke
mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de
dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval
Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van
zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir
Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken,
botst met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend
optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van
Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische
beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium.
Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en
verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is
openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het
Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende
Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en
wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van
Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar moeder.
Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert.
Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen
en ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar
jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl haar
moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap, en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar
familie in daden om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees immigrantengezin in de vs
dat zucht onder het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en emotioneel zeer

beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
Oracle Solaris 11 System Administration The Complete Reference Michael Jang 2012-09-05 Take Full Advantage of the
Oracle Solaris 11 Management Features Manage a highly scalable, cloud-based computing platform and deliver
unmatched performance levels at every layer of your IT stack. Oracle Solaris 11 System Administration: The Complete
Reference shows how to deploy Solaris from scratch. Get up-to-date details on installation options, device configuration,
virtualization techniques, network security, file encryption, and Web services. NFS, Samba, and Apache are fully covered
in this Oracle Press guide. Install Oracle Solaris 11 on x86 and SPARC machines Manage storage using the ZFS file
system Define user roles and enforce strong access policies Create fully isolated zones and virtual system environments
Configure print, e-mail, DNS, and DHCP services Share files and devices using NFS and Samba Set up Apache Web
servers and deploy AMP applications
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs
raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld
vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena
Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena
de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom
lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens
thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed
opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad
‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden. Het
heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag ondraaglijk
gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In een tijd waarin
social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op
vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn
met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te
bereiken.’
Timemanagement volgens Covey Stephen R. Covey 2011-10-22 Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de
rondte werkt en toch constant in tijdnood verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks tijd
hebt voor jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat we de prioriteiten in ons leven toch

maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes en technieken aangereikt om efficiënt met
onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat
niet genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement volgens Covey biedt een heldere
methode gebaseerd op principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk is, een
goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft
zich nooit meer af te vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van
tijd maar van prioriteit.
Een stem in de wind Francine Rivers 2013-08-16 Een stem in de wind speelt zich af in het decadente oude Romeinse
Rijk. Tijdens de belegering van Jeruzalem door de Romeinen wordt een jonge vrouw, Hadassah, gevangen genomen. Na
allerlei omzwervingen wordt ze als slaaf verkocht aan de rijke Romeinse familie Valerianus. Julia Valerianus en haar
oudere broer Marcus leiden een leven vol rijkdom en vertier, maar ondanks alles zijn ze niet gelukkig en vinden ze niet de
innerlijke rust waarnaar ze op zoek zijn. Ook hun ouders, Decimus en Phoebe, voelen dat er in hun leven iets essentieels
ontbreekt. Haddasah daarentegen valt op door haar toewijding aan de familie en door de rust en tevredenheid die ze
uitstraalt. Zij is een overtuigd christen, maar durft niet voor haar geloof uit te komen in het rijk waar iedere christen wordt
beschouwd als een bedreiging voor de gevestigde orde. Dat plaatst haar voor een innerlijk conflict met levensgrote
consequenties.
Utopia Thomas More 1885
Red Hat Linux System Administration Unleashed Thomas Schenk 2000 Annotation Red Hat Linux System Administration
Unleashed will show the reader how to configure and manage a Linux system to keep it running optimally in a 24x7
environment. The book will focus on the day to day operations and user issues that system administrators must deal with
in a 24x7 environment. The book will include advanced topics such as RAID, Customizing the Kernel, and Hacker
Security. The focus of the book is on the issues and skills related to running Red Hat Linux with other operating systems internetworking Linux in a large network setting with a large user base. Topics include File System and Disk Management,
Backups and Disaster Recovery, Networking in a NT Environment, Networking in a NetWare Environment, Networking in
a Unix Environment, Shells and Scripting, Internet Services, and System Monitoring and Tuning.
Recherches sur l ?origine des idées que nous avons de la Beauté et de la Vertu... Francis Hutcheson 1749
The Practice of Cloud System Administration Thomas A. Limoncelli 2014-09-01 “There’s an incredible amount of depth
and thinking in the practices described here, and it’s impressive to see it all in one place.” —Win Treese, coauthor of
Designing Systems for Internet Commerce The Practice of Cloud System Administration, Volume 2, focuses on

“distributed” or “cloud” computing and brings a DevOps/SRE sensibility to the practice of system administration.
Unsatisfied with books that cover either design or operations in isolation, the authors created this authoritative reference
centered on a comprehensive approach. Case studies and examples from Google, Etsy, Twitter, Facebook, Netflix,
Amazon, and other industry giants are explained in practical ways that are useful to all enterprises. The new companion to
the best-selling first volume, The Practice of System and Network Administration, Second Edition, this guide offers expert
coverage of the following and many other crucial topics: Designing and building modern web and distributed systems
Fundamentals of large system design Understand the new software engineering implications of cloud administration Make
systems that are resilient to failure and grow and scale dynamically Implement DevOps principles and cultural changes
IaaS/PaaS/SaaS and virtual platform selection Operating and running systems using the latest DevOps/SRE strategies
Upgrade production systems with zero down-time What and how to automate; how to decide what not to automate On-call
best practices that improve uptime Why distributed systems require fundamentally different system administration
techniques Identify and resolve resiliency problems before they surprise you Assessing and evaluating your team’s
operational effectiveness Manage the scientific process of continuous improvement A forty-page, pain-free assessment
system you can start using today
Automating System Administration with Perl David N. Blank-Edelman 2009-05-14 If you do systems administration work of
any kind, you have to deal with the growing complexity of your environment and increasing demands on your time.
Automating System Administration with Perl, Second Edition, not only offers you the right tools for your job, but also
suggests the best way to approach specific problems and to securely automate recurring tasks. Updated and expanded to
cover the latest operating systems, technologies, and Perl modules, this edition of the "Otter Book" will help you: Manage
user accounts Monitor filesystems and processes Work with configuration files in important formats such as XML and
YAML Administer databases, including MySQL, MS-SQL, and Oracle with DBI Work with directory services like LDAP and
Active Directory Script email protocols and spam control Effectively create, handle, and analyze log files Administer
network name and configuration services, including NIS, DNS and DHCP Maintain, monitor, and map network services,
using technologies and tools such as SNMP, nmap, libpcap, GraphViz and RRDtool Improve filesystem, process, and
network security This edition includes additional appendixes to get you up to speed on technologies such as XML/XPath,
LDAP, SNMP, and SQL. With this book in hand and Perl in your toolbox, you can do more with less -- fewer resources,
less effort, and far less hassle.
President vermist Bill Clinton 2018-06-04 Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de
best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse president spoorloos verdwijnt? President

vermist is het adembenemende verhaal over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de
belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk, de hartverscheurende beslissingen, de
onbegrensde mogelijkheden en onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en Patterson heeft het sterkste uit hen
beiden naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn
verrassende wendingen. Het is genieten. Boris Dittrich
Eat that frog Brian Tracy 2017-01-01 Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van de
dag 'een makkie' zijn (aldus Mark Twain). 'Eat that frog' laat zien hoe je die spreekwoordelijke kikker op kunt eten, oftewel
hoe je moet beginnen met de taken waar je het minst zin in hebt. De taken die je voor je uitschuift blijken namelijk bijna
zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest positieve impact op je leven zullen hebben. In deze klassieker
over productiviteit legt Brian Tracy uit dat succesvolle mensen niet alles proberen te doen, maar focussen op de
belangrijkste taken en zorgen dat die goed gedaan worden. Hij vertelt je hoe je voorkomt dat technologie je tijd domineert
en geeft eenentwintig praktische en haalbare stappen die je helpen om te stoppen met uitstellen. En vandaag nog je
leven te veranderen.
De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’
voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht achter de meest aangrijpende
crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar. Op deze manier laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd
door een ideologie waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in de nasleep van een schok: de
shockdoctrine.
Het body book Cameron Diaz 2015-07-15 Cameron Diaz deelt in Het Body Book haar formule om gelukkiger, gezonder
en sterker te worden. In deze positieve, onmisbare gids gegrond op wetenschappelijk onderzoek en geïnspireerd door
haar persoonlijke ervaring lees je hoe. Gedurende haar carrière is Cameron Diaz een rolmodel voor miljoenen vrouwen
geworden. In Het Body Book deelt ze wat ze heeft geleerd en nog steeds ontdekt over voeding, beweging, en de geestlichaamsverbinding. Het Body Book biedt een uitgebreid overzicht van de werking van het menselijk lichaam en de
menselijke geest. Het ontraadselt en ontmaskert de hypes rondom voeding en gaat in op de waarde van vitaminen en
mineralen. Cameron verklaart ook de essentiële rol van goede beweging, het belang van spier- en botsterkte en legt uit
waarom we elke dag een beetje moeten zweten. Het Body Book is niet bedoeld om doelen te bereiken in zeven dagen of
dertig dagen of een jaar. Het biedt een holistische aanpak op lange termijn voor het maken van consistente keuzes en het
bereiken van het uiteindelijke doel: een lang, krachtig, gelukkig en gezond leven.
The Gerontologist as an Administrator Jeffrey Anthone Giordano 2001 Offers an indispensable text on administration for

undergraduate and graduate students of gerontology as well as established gerontologists seeking to improve their
managerial skills and executive abilities.
Kapitaal en ideologie Thomas Piketty 2020-02-14 Het denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische
concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. In zijn nieuwe meesterwerk onderzoekt
Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen van ongelijkheid en het leven van de mensheid hebben bepaald:
ideologische stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en hyperkapitalisme. Hoe we kunnen
breken met het fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er een
alternatief: het participatief socialisme, een ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen
van kennis en macht.
Tenger en blond Dennis Lehane 2011-07-20 Ze was tenger en blond, lief en onschuldig. Zes maanden later heeft ze,
verdronken in een zee van drugs, alcohol en prostitutie, een eind aan haar leven gemaakt. Patrick Kenzie, privédetective
in Boston, gelooft niet in toeval. Hij wil weten hoe het zover heeft kunnen komen met Karen Nichols. Met behulp van zijn
oude vlam Angela Gennaro komt Kenzie op het spoor van een genadeloze psychopaat die zijn slachtoffers ertoe drijft
zichzelf kapot te maken.
Zondeval Peter Robinson 2010-01-01 Niet ver buiten het dorp Swainshead ligt een vredige, bosrijke vallei, haast
verborgen voor de buitenwereld. Maar iemand heeft de rust die er heerst wreed verstoord. Er wordt een lichaam
gevonden dat in verregaande staat van ontbinding verkeert, het tweede mysterieuze sterfgeval in vijf jaar tijd. En het zal
niet het laatste zijn... Inspecteur Alan Banks weet dat wanneer een lichaam wordt gevonden, er ook andere zaken aan de
oppervlakte komen. Familievetes. Geheime liefdesrelaties. Wraak, haat en afgunst...
Spiegeldoolhof Jia Tolentino 2020-03-31 Jia Tolentino’s blik is die van de millennial, gevormd door een online leven en
een gebrek aan economische stabiliteit. Maar geen millennial kijkt zo ver als zij. En zo weet ze de onderwerpen die er in
dit internettijdperk het meest toe doen te doorgronden als geen ander. Of het nu gaat over social media, de obsessie met
fysieke perfectie, vrouwen in de literatuur, of het zelfbedrog en het gehossel die deze tijd op allerlei manieren kenmerken,
Jia Tolentino doorziet wat we onszelf en elkaar voorspiegelen. De negen essays, die meanderen tussen autobiografie en
cultuurkritiek, leggen bloot hoe moeilijk het is om onszelf echt te zien in een maatschappij waar alles draait om het ego.
Time and Project Management Strategies for Librarians Carol Smallwood 2013-05-16 As budgets for libraries continue to
shrink, the key challenge facing the 21st century librarian is finding how to do more with less. This book features more
than thirty essays that provide valuable tips for the professional who must cope with increasing demands upon their
resources. Librarians will get tips on how to identify the most important tasks for the library; eliminate non-essential

functions and processes; increase reliance on volunteers, interns, and students; optimize daily routines; and more.
The Practice of System and Network Administration Thomas A. Limoncelli 2016-10-25 With 28 new chapters, the third
edition of The Practice of System and Network Administration innovates yet again! Revised with thousands of updates
and clarifications based on reader feedback, this new edition also incorporates DevOps strategies even for non-DevOps
environments. Whether you use Linux, Unix, or Windows, this new edition describes the essential practices previously
handed down only from mentor to protégé. This wonderfully lucid, often funny cornucopia of information introduces
beginners to advanced frameworks valuable for their entire career, yet is structured to help even experts through difficult
projects. Other books tell you what commands to type. This book teaches you the cross-platform strategies that are
timeless! DevOps techniques: Apply DevOps principles to enterprise IT infrastructure, even in environments without
developers Game-changing strategies: New ways to deliver results faster with less stress Fleet management: A
comprehensive guide to managing your fleet of desktops, laptops, servers and mobile devices Service management: How
to design, launch, upgrade and migrate services Measurable improvement: Assess your operational effectiveness; a fortypage, pain-free assessment system you can start using today to raise the quality of all services Design guides: Best
practices for networks, data centers, email, storage, monitoring, backups and more Management skills: Organization
design, communication, negotiation, ethics, hiring and firing, and more Have you ever had any of these problems? Have
you been surprised to discover your backup tapes are blank? Ever spent a year launching a new service only to be told
the users hate it? Do you have more incoming support requests than you can handle? Do you spend more time fixing
problems than building the next awesome thing? Have you suffered from a botched migration of thousands of users to a
new service? Does your company rely on a computer that, if it died, can’t be rebuilt? Is your network a fragile mess that
breaks any time you try to improve it? Is there a periodic “hell month” that happens twice a year? Twelve times a year? Do
you find out about problems when your users call you to complain? Does your corporate “Change Review Board” terrify
you? Does each division of your company have their own broken way of doing things? Do you fear that automation will
replace you, or break more than it fixes? Are you underpaid and overworked? No vague “management speak” or empty
platitudes. This comprehensive guide provides real solutions that prevent these problems and more!
Caldera OpenLinux System Administration Unleashed Thomas Schenk 2000 BASIC APPROACH PLEASE PROVIDE
COURSE INFORMATION
Time Management for System Administrators Tom Limoncelli 2006 Provides advice for system administrators on time
management, covering such topics as keeping an effective calendar, eliminating time wasters, setting priorities,

automating processes, and managing interruptions.
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