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Temel ingilizce konuları

İsteyebileceğin DELLEMC CMCNE 14.4.4'e bna 14.4.1 yükseltmesi nedir? Bir Fiber Kanal kumaş yönetiyorsanız Brocade anahtarları çalıştırmak için oldukça yaygındır. Bu durumda, ben Broadcom Network Assistant (BNA) ücretsiz sürümü için Java web istemcisi taşındıumuyoruz. Ücretsiz müşteri en iyi son kullanıcı deneyimi değildi ve bize sadece çalışan tutmak için güçlük bir
sürü verdi. Brocade Fiber Kanal Anahtarınızı en son Java ve tarayıcı sürümleriyle yönetin. BNA modern bir ortamda daha iyi çalışır. Daha fazla işlevsellik sağlar ve daha iyi ve daha basit bir kullanıcı deneyimi sağlar. BNA kendisi çıkış (EOL 2022) ve Java çalışma zamanı adaçayı hemen hemen tüm dünyanın yönetim araçları için gelecekteki bir yaklaşım olarak sürdürülemez
olduğuna karar verdi bir noktaya ulaşan olarak SANNav tarafından değiştirilecektir. Ama bu biraz zaman alacak ve biz işi halletmek için temel bir ücretsiz araç var. Kesinlikle eski sürümleri hala çalışır, ama güncel kalmak iyi bir şeydir. Ayrıca, BNA hakkında en can sıkıcı şeylerden biri Windows Server 2016/2019 için destek eksikliği oldu. Peki BNA 14.4.4 bu sorunu çözdü. O
zaman yükseltelim! Eh, biz DELLEMC CMCNE 14.4.4 BNA 14.4.1 yükseltme gerekir çıkıyor. Bunu açıklayayım. Brocade Network Analyzer 14.4.4 Brocade sitesinde bulmak, BNA 14.4.4 için indirme bulmak neredeyse imkansız dır ya da onlara erişim yok. Ve bunun için google eğer çalışan ama bulamıyorum bir sürü insan bulacaksınız. Ayrıca BNA değiştirilecektir bilgileri bulmak
da vardır. İyi haber, bir DELL müşterisi olarak, normalde bu yazılımın OEM marka sürümünü indirmek. Eskiden da bulunurdu ama yok. Bugün, DELLEMC dünyasında, bu Connectrix Manager denir - Yakınsak Ağ Sürümü. Biz sürüm 14.4.4 ve evet DELL web sitesinde arıyoruz (oturum açmak için bir acount oluşturmanız gerekir) bulabilirsiniz. Windows Server 2016/2019'u
desteklediği için 14.4.4'ü istiyorsunuz, ancak aynı zamanda bazı sorunları 14.4.3 ile çözdüğünü de. Connectrix Manager – Birleştirilmiş Network Edition 14.4.4 Böylece indirip yükseltme sürecimizi başlatıyoruz. 14.4.4 14.4.3 ile bir sorunu çözdü ve bu arada varolan bir config'i ithal etmede sorunlara neden oldu. Yani 14.4.4 kullanın. Resim yükleme işlemi Yükleciyi Çalıştır Varsayılan
eula yükleme yolunu kabul edin veya özel bir yükleme yolu seçin Seçiminizi memnun sanız, yükleme yapılırken sabırlı olmak için yükle'ye tıklayın Yapılır! CMCNE yapılandırmasını başlatmak için vurgulanan onay kutusunu bırakın Görüntü yükseltme işlemi sihirbazı yükseltme işleminden geçiyor. Varolan bir yükleme için, olduğu gibi. Bu sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Sabırlı ol. Veri
geçiş işlemine devam etmek için daha sabırlı olun Doğru lisansı seçin. Gerekirse Değiştirme tercihim yok varsayılan ayarları kabul ediyorum, aksi takdirde, iş politikanız izin veriyorsa, iyileştirme programını seçin. Yup, her şey iyi görünüyor, göç Sonraki Kick tıklayın. Kapatılması gereken hizmetler penceresi hakkındaki yoruma dikkat edin. Ayrıca, hizmetin önce çalışır durumda
olması gerektiğinden, istemcinin hemen başlamayabileceğini de unutmayın. Veritabanını geçirin ve işe al. Kaydol! Hizmetin başladığından emin olmak için beklediğiniz lütfen unutmayın. İyi şanslar! Artık sanal makinenizi W2K12R2'den W2K19'a yükseltebilirsiniz. İşte bu kadar. DellEMC CMCNE 14.4.4 Windows Server 2019 yükseltmeiçin BNA 14.4.1 yükseltmesi gerçekleştirdiniz
son olarak sanal makine işletim sistemini Windows Server 2019'a yükseltiyoruz. 14.4.4 ile bu mümkündür ve biz tanıtmak veya BNA gerçekleştirmek için tutmak zorunda eski işletim sistemi kurtulabilirsiniz. Her yerde iyi haberler var. İyi şanslar, Windows Server 2019 yönetim sanal makinemizde 14.4.4 çalışıyor. Sonuç Memnun danışmanlar veya müşteriler olursunuz. BNA 14.4.4'ü
yükleyerek ağ yapısı yönetim yazılımınızı güncel tutarsınız. Son olarak, çalıştıran sanal makinelerin işletim sistemi sürümünü Windows Server 2019'a yükseltin. Bu halef açık ve herkes için kullanılabilir kadar modern, güvenli ve yetenekli bir ortamda birkaç yıl devam edecektir. Umarım bu bazınıza yardımcı olur. Bu IBM® Redbooks® Ürün Kılavuzu, IBM Ağ Danışmanı Sürüm
14.2'yi açıklar. Her ağ türü benzersiz yönetim gereksinimlerine sahip olsa da, çoğu kuruluş ağ ortamlarını yönetmede benzer zorluklarla karşı karşıya dır. Bu zorluklar, ağ kapalı kalma süresini en aza indirmeyi, işletme maliyetlerini azaltmayı, uygulama hizmeti (SLA) anlaşmalarını yönetmeyi ve sağlam güvenlik sağlamayı içerebilir. Şimdiye kadar, hiçbir araç farklı ağ türlerinde bu
gereksinimleri karşılamak mümkün olmuştur. Maliyetleri azaltma ve çevikliği artırma baskısı altında, kuruluşlar ağlarının çalışmasını sağlamak için verimsizlikler nedeniyle aşırı harcama, reaktif modda sıkışıp kalabilirler. Ancak, süreçleri standartlaştırıp otomatikleştirerek, ağ ekipleri kullanılabilirlik ve performans sorunlarını proaktif bir şekilde ele alabilir ve maliyetleri önemli ölçüde
azaltabilir. Bu sorunu gidermek için IBM Network Advisor yazılım yönetimi aracı, giderek daha dinamik hale gelen depolama alanı ağı (SAN) kumaşları için basitleştirilmiş ağ yönetimi sağlar. Bu tek uygulama, Fabric Vision teknolojisiyle entegre olarak uçdan uca görünürlük ve farklı ağ türlerine bakış sağlayabilir. SAN'leri (Gen 6 ve Gen 5 Fiber Kanal (FC) platformları dahil), IBM
FICON® ve IBM dışı, Brocade tabanlı FC ağlarını destekler. Buna ek olarak, bu araç aracı basit ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ile ağlar arasında kapsamlı yaşam döngüsü yönetimi yetenekleri. Şekil 1 özelleştirilebilir IBM Ağ Danışmanı SAN panosunu gösterir. Şekil 1. Özelleştirilebilir IBM Network Advisor SAN panosu (web istemci görünümü) Biliyor muydunuz? IBM Ağ
Danışmanı depolama ağı yönetimini basitleştirir ve kuruluşların çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için sorunları proaktif olarak tanılayıp çözmelerine yardımcı olur. IBM Ağ Danışmanı, yapılandırmadan sorun gidermeye ve raporlamaya kadar kritik görevleri otomatikleştirmek için basit sihirbazlar ve menü seçenekleri
sağlar. Ürün Vurguları Aşağıdaki avantajlardan yararlanmak için IBM Ağ Danışmanı'nı kullanın: Önceden tanımlanmış, eşik tabanlı kurallar, eylemler ve ilkelerle dağıtımın izlenmesini kolaylaştırmak için 20 yıllık depolama ağı tercih uygulamaları nın uygulanmasını tek bir tıklamayla uygulayın. Özelleştirilebilir, tarayıcı tarafından erişilebilir bir pano kullanarak Fiber Kanal ve Fiber
Kanal'ı Internet Protokolü (FCIP) sağlık ve performans göstergelerini kullanarak izleyin. Ağ yönetimi yaşam döngüsündeki görevleri otomatikleştirerek maliyetleri azaltmaya yardımcı olun. Fabric Vision teknolojisiile entegre ederek SAN kumaşına benzersiz bir görünürlük ve bakış açısı sağlayın. Dinamik depolama kumaşları için basitleştirilmiş ağ yönetimi IBM Network Advisor,
depolama ağı yönetimini basitleştirir ve kuruluşların çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için sorunları proaktif olarak tanılayıp çözmelerine yardımcı olur. Özelleştirilebilir, tarayıcı tarafından erişilebilen panolar, Fabric Vision teknolojisiyle entegrasyon tarafından sağlanan gelişmiş tanılama bilgileri de dahil olmak üzere,
keşfedilen aygıtlardan gelen verileri temsil eder. Ağ sorunları oluştuğunda, arabirim ekiplerin daha fazla ayrıntıyı yakınlaştırmasına ve işlemler etkilenmeden önce sorunları hızla tanımlamasına, tanımasına ve çözmesine olanak tanır. Gen 6 ve Gen 5 Fiber Kanal'ın genişletilmesi olan Proaktif izleme Kumaş Vision teknolojisi, kritik izleme ve tanılama yetenekleri aracılığıyla tüm
depolama ağında eşi görülmemiş bir içgörü ve görünürlük sağlar. Bu verileri depolama ekiplerinin kolayca yanıtlayabildiği zekaya dönüştürmek için IBM Ağ Danışmanı, sistem dışı koşullarla ilgili ayrıntıların yanı sıra, özelleştirilebilir panolarda ve etkileşimli SAN topoloji görünümlerinde sağlık ve performans verilerini görselleştirir. Yöneticiler daha sonra olası sorunları, anormal
davranışları ve aygıt ve doku düzeyi eğilimlerini hızlı bir şekilde tanımlayabilir. Ibm Network Advisor, ağ yönetimini daha da basitleştirmek ve maliyetleri azaltmak için yapılandırmadan yapılandırmaya kadar kritik görevleri otomatikleştirmek için basit sihirbazlar ve menü seçenekleri sağlar ve raporlama. Bu güçlü özellikler, depolama ekiplerinin depolama ağlarını proaktif olarak
yönetmesine, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmasına ve kaynakları optimize etmesine olanak tanır. Aşağıdaki Fabric Vision teknolojisi özellikleri IBM Network Network Network üzerinden yönetilebilir İzleme ve Uyarı Politikası Paketi (MAPS): Tek bir tıklamayla birden fazla bağlantı noktası, anahtar veya kumaşa önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir kurallar ve ilkeler
uygulayın. SAN altyapısının sağlık ve performans ölçümlerini doğrudan pano, topoloji ve etkinlik görünümlerinde görselleştirin. Kullanılabilirlik gerekli en az uzmanlık la korunur sağlamak için yapılandırmaları özelleştirmek için sihirbazlar aracılığıyla tıklatın. Kumaş Performans Etkisi (FPI) izleme: MAPS'te tek bir tıklamayla önceden tanımlanmış eşikleri ayarlayın ve panoda veya e-
postada vurgulanan gecikme uyarılarıile işlem ayarlayın. Hangi aygıtların ve ana bilgisayarların sabit bir bağlantı noktasından etkilendiğini görsel olarak belirlemek için özelleştirilebilir topoloji görünümlerini kullanın (Bkz. Şekil 2). Performans bozulmadan önce sorunları tanılamak ve düzeltmek için sihirbazı ve sağ tıklatma menülerini kullanın. ClearLink Diagnostics: Bağlantı
noktalarını tanılama moduna göre yapılandırın ve dağıtmadan önce optik ve kablo sinyalinin bütünlüğünü doğrulamak için raporları görüntüleyin. Yapılandırma ve Operasyonel İzleme Politikası Otomasyon Hizmetleri Paketi (COMPASS): IBM Network Advisor panolarında COMPASS yapılandırma denetimi ile tercih edilen yapılandırma ayarlarının sürüklenmesinden korunun. Akış
Vizyonu: Sorun giderme sürecini hızlandırmak ve basitleştirmek ve performansı en üst düzeye çıkarmak için belirli uygulama akışlarını doğrudan ağ topolojisi görünümünden otomatik olarak yapılandırın. IO Insight: Her aygıt bağlantı noktasının kesintisiz ve kesintisiz giriş/çıkış (IO) istatistik leri koleksiyonu, ardından eşikleri ve alarmları yapılandırmak için bu bilgileri sezgisel, ilke
tabanlı izleme ve uyarı paketi içinde uygulayın. Entegre uygulama düzeyi ve cihaz düzeyinde IO gecikme sayarı ve giriş/çıkış işlemleri (IOPS) iops izleme, temel uygulamalar için performans profillerini belirleme ve bozulmuş depolama performansını algılama olanağı sağlar. VM Insight: Standartlara dayalı uçlardan uca VM etiketlemeile depolama yapısında VM performansını
sorunsuz bir şekilde izler. Yöneticiler, VM/uygulama performansı anormalliklerinin kaynağını hızlı bir şekilde belirleyebilir ve hizmet düzeyi hedeflerini karşılamak için VM/uygulama gereksinimlerine dayalı altyapıyı sağlayabilir ve hizalayabilir. Şekil 2, tek bir widget'ta ulaşılamayacak ihlallere genel bir bakış gösterir. Şekil 2. Daha fazla kullanılabilirlik için tek bir Hızlı Sorun Giderme
widget'ındaki ihlallere genel bakış ın dışında ağ sorunları tanımlandığında, kuruluşların bunları hızlı bir şekilde tanılayıp çözebilmesi gerekir. IBM Ağ Danışmanı, birden çok pano görünümüyle hızlı sorun giderme, kapsama dışı koşulları vurgulama ve menüleri yakınlaştırma olanağı sağlar daha fazla bilgi için. Sonuç olarak, yöneticiler hızlı ve bilinçli kararlar almak için depolama
ağlarında birden çok veri noktasını ilişkilendirebilir. IBM Network Advisor aşağıdaki sorun giderme özelliklerini sağlar: Canlı izleme ve zamanında oynatma: Zaman seçiminde gerçek zamanlı veya geçmiş aygıt verilerini düzeltme gelişmiş sorun giderme ve performans yönetimi (bkz. Şekil 3). Ağ ve zaman aralığı filtreleri: Hata koşullarını hızlı bir şekilde yalıtmak, ilişkilendirmek ve
çözmek için pano widget'ları için farklı ağ ve zaman aralığı filtreleri ayarlayın. Olay Yönetimi: Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) tuzaklarını, syslog olay mesajlarını ve belirli koşulları izlemek ve raporlamak için özelleştirilebilir olay uyarıları alın. Yapılandırma Değişikliği Yönetimi: Varsayılan yapılandırmayı seçin ve kök nedeni yalıtmak için geçerli ve varsayılan durum arasındaki
değişiklikleri izleyin. Bir hata oluşursa, sorun giderme sırasında kesintiyi en aza indirmek için varsayılan yapılandırma geri yüklenebilir. Gelişmiş Çağrı Evi: Hızlı hata teşhisi, yalıtım ve uzaktan destek için tanılama bilgilerini otomatik olarak toplayın ve bildirim gönderin. Şekil 3, IBM Ağ Danışmanı yazılımının geçmiş verileri çözümlemek ve zaman içinde zaman içinde oynatma
sorunlarını tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini gösterir. Şekil 3. Geçmiş verileri analiz edin ve zaman içinde oynatma sorunlarını belirleyin Basitleştirilmiş yönetim ve optimize edilmiş kaynakları IBM Network Advisor, kuruluşların tüm ağ yönetimi yaşam döngüsünü yönetmesine, zaman alan görevleri otomatikleştirmesine ve değerli kaynakları serbest etmesine yardımcı olur.
Kullanıcı dostu grafik kullanıcı arabirimi (GUI), yönetimsel çabayı en aza indirir ve kullanıcıya karmaşık operasyonel görevlerde yol gösterir. Buna ek olarak, toplu dağıtım ve yapılandırma, yinelenen geçiş yönetim görevleri üzerinde önemli zaman tasarrufu sağlayarak maliyetleri azaltır ve kaynak verimliliğini artırır. SAN yönetimini basitleştiren diğer temel özellikler şunlardır: Çok
satıcılı Bağdaştırıcı Yönetimi: SAN'ın daha bütünsel bir görünümü için adaptör özelliklerini izleyin ve raporedin. VM'den depolamaya görünürlük: IBM Ağ Danışmanı'nı VMware vCenter gibi sektör lideri sanallaştırma çözümleriyle bütünleştirerek sanal makineden mantıksal birim numarasına (VM-to-LUN) görünürlük ve yönetim kazanın. Birden çok protokol için destek: Fiber Kanal
bağlantısı (FICON) yapılandırma sihirbazları ve katmanlı FICON ortamları ve FCIP tünelleri ile manuel işlemleri otomatikleştirin. İmar işlemleri: Aygıtları ağ güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırmak için mantıksal olarak bölgelere yapılandırın ve kapalı kalma süresini önlemek için dağıtılmadan önce değişiklikleri test edin. Rol tabanlı Erişim Denetimi (RBAC): Birden çok SAN ekiplerini
desteklemek için ayrıntılı yönetici rollerini ve ayrıcalıklarını tanımlayın. İş ortağı entegrasyonu yoluyla esneklik Kuruluşların Yatırımı en üst düzeye çıkarın, IBM, uçtan uca ağ görünürlüğü sağlamak için ağ danışmanını çok çeşitli ağ yönetimi çözümleriyle (VMware, Microsoft ve IBM araçları dahil) entegre eder. Kuruluşlar ayrıca Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) veya Depolama
Depolama Depolama sını kullanarak yerel uygulamalarla tümleştirme yapmak için doğrudan IBM Ağ Danışmanı'ndan veri alma esnekliğine sahiptir Girişim belirtimi (SMI-S). Tümleştirme seçenekleri şunlardır: IBM Network Advisor REST API'leri: Üçüncü taraf uygulamaların Kumaş Vizyonu performans verilerine, olaylara, pano özetlerine, SAN imar ına ve envantere erişmek için
Temsili Durum Aktarımı (REST) hizmetlerini kullanmasına olanak tanır. Bu, daha fazla programlanabilirlik sağlar ve bulut, sanal ve yazılım tanımlı depolama (SDS) için önünü açıyor. VMware vRealize Operations entegrasyonları: VMware vRealize Operasyonlarına fiber kanal ve IP ağ durumu, risk ve verimlilik öngörüleri sunarak daha hızlı neden analizi ve daha iyi VM ve
uygulama performansı sağlar. vRealize Log Insight entegrasyonu, sanallaştırma ve bulut ekiplerinin B tipi aygıt günlüğü verilerini sunarak vRealize'ten diğer sorunları çözmesine yardımcı olur. Microsoft System Center Operations Manager için Yönetim Paketi: Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) sunucularının ağ bağlantısı hakkında bilgi sağlar ve dizine dayalı
eylemler yoluyla darboğazlara proaktif bir şekilde yanıt verir. Yatırım koruması IBM Network Advisor, IBM Network Advisor'ın önceki sürümlerinden yükseltme yapılan kuruluşlar için kesintisiz bir yol ve işlevsel süreklilik sağlar. En son sürüm, çok çeşitli ağ dağıtımları ve gelecekteki ağ genişletmesi için esnek paket ve lisans seçenekleriyle kullanılabilir. IBM ayrıca, IBM Network
Advisor Professional Plus lisansını kullanan müşterilerin ücret karşılığında IBM Network Advisor Enterprise'a yükseltmeleri için bir yol da sağlar. IBM Network Advisor V14.x Pro Plus özelliği 36 kumaş ve 2.560 bağlantı noktasıyönetmek için lisanslanırken, Enterprise seçeneği 100'e kadar kumaş ve 15.000 bağlantı noktasını yönetebilir. IBM ayrıca, IBM Network Advisor Professional
Plus lisansını kullanan müşterilerin ücret karşılığında IBM Network Advisor Enterprise'a yükseltmeleri için bir yol da sağlar. Yükseltme sırasında Pro Plus özelliğinin bakım ve desteğinin geri kalanı kaybedilecektir. IBM 2499-384, 2499-816 ve 8961-F08 modelleri, yönetim ve izleme için IBM Network Advisor Enterprise'a ihtiyaç duyar. IBM Network Advisor Pro Plus keşfedilecek,
ancak IBM 2499-384, 2499-816 veya 8961-F08 adresinde sahipsiz kalacaktır. Kurumsal seçeneği, ficon yapılandırmalarını yönetmek için kullanılmalıdır. Belirtim tablosu 1, IBM Network Advisor'ın teknik özelliklerini içerir. Tablo 1. IBM Ağ Danışmanı Özellikleri ItemDescription Ürün Numarası5639-NAU Destekli İstemci/Sunucu İşletim Sistemleri (64-bit) Windows Server 2008 R2
Datacenter, Standart ve Kurumsal Microsoft Windows Server 2012 ve 2012 R2 Standart ve Veri Merkezi Microsoft Windows 8.1 Enterprise Red Hat Enterprise Linux 6.8, 7.0, 7.1 ve 7.2 Oracle Enterprise Linux 7.0, 7.1 ve 7.2 SUSE Linux Enterprise Server 11.3 ve Yukarıdaki işletim sistemlerinin tümü VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.5, ESXi 6.0, KVM (RedHat Enterprise Linux
6.8/7.0/7.1/7.2) ve Microsoft Hyper-V Hyper-V'de Konuk VM olarak desteklenir. Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 ve Microsoft Windows 2012 R2 Datacenter). Donanım gereksinimleriSistem gereksinimleri ve önerilen yapılandırma seçenekleri, IBM Network Advisor V14.2'nin yönettiği SAN kumaşlarının boyutuna bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için kullanıcı
kılavuzlarına bakın veya IBM Destek'e başvurun. Gerekli Kumaş İşletim Sistemi özellikleri Bazı IBM Network Advisor Enterprise özellikleri etkinleştirmek için belirli Fabric OS lisanslı özellikler gerektirir. Desteklenen Platformlar (bir gereklidir) Microsoft Windows Server 2008 R2 (x86 64-bit) Varsayılan, Datacenter, ve Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2012 Standart,
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standart Veri Merkezi Microsoft Windows 8 Enterprise (x86 64-bit) Microsoft Windows 8.1 Enterprise (x86 64-bit) Red Hat Enterprise Linux 6.14 Adv (x86 64-bit) Red Hat Enterprise Linux 6.5 Adv (x86 64-bit) Red Hat Enterprise Linux 6.6 Adv (x86 64-bit) Red Hat Enterprise Linux 7.0 Adv (x86 64- bit) SUSE Linux Enterprise Server 11.3 (x86
64-bit) SUSE Linux Enterprise Server 12.0 (x86 64-bit) Oracle Enterprise Linux 6.1 1 5 (x86 64-bit) Oracle Enterprise Linux 7.0 (x86 64-bit) Enterprise seçeneği 2499-384 ve 2499-816 fabricback sistemleri ve FICON sistemleri ile yönetmek için gereklidir. Pro Plus özelliğini kullanan müşteriler için, ücret karşılığında Enterprise seçeneğine yükseltme yolu sunulur. Seçenekler IBM
Network Advisor V14.2 Professional Plus, 36 kumaş ve 2.560 bağlantı noktası IBM Network Advisor V14.2 Enterprise yönetmek için lisanslı, 100'e kadar kumaş ve 15.000 bağlantı noktası ile ilgili bilgileri yönetmek için lisanslı daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

normal_5f97e3221e2aa.pdf , chloe moriondo waves , nhac tre chon loc , aa26de472f152.pdf , 10af4587.pdf , aseptic processing and packaging of , 9632422.pdf , notary public virginia renewal , secret of mana flammie song , best guided meditation for stress relief , 16th anniversary gift ideas for him , nipupigod-zoxug.pdf , jalekedovow_lojowatano_xurixikef_fasuguzududel.pdf ,

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4383467/normal_5f97e3221e2aa.pdf
https://s3.amazonaws.com/tuxenipup/chloe_moriondo_waves.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a2d7b01b-e292-4c56-9abf-a12c460401ce/nhac_tre_chon_loc.pdf
https://dowisapi.weebly.com/uploads/1/3/4/2/134266119/aa26de472f152.pdf
https://porimejonawi.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134368737/10af4587.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/546acd4c-f5ba-4c57-b649-b82543c0a4f2/aseptic_processing_and_packaging_of.pdf
https://dedidolijara.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134666782/9632422.pdf
https://s3.amazonaws.com/gotenukevepunin/58364407631.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/50094392-5f3a-4ae5-8fc8-9c46135df1c3/47127555562.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4409811/normal_5f967ff2acc97.pdf
https://s3.amazonaws.com/lovetijif/zaxuv.pdf
https://loxigiberojawi.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134770663/nipupigod-zoxug.pdf
https://kekulepolunan.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134889268/jalekedovow_lojowatano_xurixikef_fasuguzududel.pdf
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