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Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu
zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed
przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania –
ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może
też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i
informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:

Planowanie infrastruktury sieciowej TCP/IP, topologii sieci i łączności z Internetem
Konfigurowanie ról serwerów i podstawowych ustawień zabezpieczeń
UZUPEŁNIONE –Planowanie strategii routingu i dostępu zdalnego, w tym nowe informacje na temat rozwiązania Network
Access Quarantine Control
UZUPEŁNIONE – Projektowanie i administrowanie infrastrukturą zabezpieczeń
NOWE –Identyfikowanie i wdrażanie poprawek krytycznych za pomocą narzędzi zarządzania aktualizacjami
Wdrażanie technologii IPSec, wzmacnianie zabezpieczeń serwerów i zarządzanie certyfikatami
Osiąganie wysokiej dostępności przy użyciu technik klastrowych i równoważenia obciążenia sieciowego

O autorach:
Craig Zacker jest ekspertem sieciowym, autorem i redaktorem, twórcą lub współtwórcą ponad 25 książek poświęconych zagadnieniom
informatycznym, w tym kliku popularnych podręczników przygotowawczych.
Anthony Steven jest szkoleniowcem, konsultantem i menedżerem w firmie Content Master. Należąca do konsorcjum CM Group Ltd.
firma Content Master ma status Microsoft Gold Certified Partner i specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji technicznych.
UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.
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