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Zwiększ swój wynik na egzaminie ucząc się, jak:
Instalować i konfigurować SQL Server 2012 i usługi powiązane
Zarządzać bazami danych i instancjami: Database Engine, Analysis Services i Reporting Services
Implementować ustawienia zabezpieczeń, uprawnienia, loginy i role
Zarządzać danymi, wykonywać migrację, kopie zapasowe i przywracanie danych
Wdrażać rozwiązania wysokiej dostępności: AlwaysOn, klastry, dublowanie i replikację
Monitorować i optymalizować SQL Server oraz rozwiązywać problemy dotyczące wydajności
Ten zestaw zawiera:
Oficjalny podręcznik do samodzielnej nauki.
Testy ćwiczeniowe z licznymi opcjami dostosowawczymi i planem nauki opartym na uzyskiwanych wynikach.
Ponad 200 ćwiczeń praktycznych i pytań przeglądowych.
Scenariusze, ćwiczenia i najlepsze praktyki.
Przykłady kodu z analizą przypadku.
Omówienie nowych funkcji wprowadzonych w wersji SQL Server 2012.
Testy próbne
Oceń swoje umiejętności dzięki praktycznym testom ćwiczeniowym na dołączonym dysku CD. Setki pytań w wielu trybach testowych
pozwalają sprawdzić wiedzę na różne sposoby. Dostępne są też szczegółowe objaśnienia zarówno dla poprawnych, jak i błędnych
odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupełniania informacji.

O autorach
Orin Thomas, MVP, MCT, MCITP, jest konsultantem i autorem wielu książek z serii Training Kits. Często publikuje w SQL Server Pro.
Peter Ward, MVP w dziedzinie SQL Server, jest wysoko cenionym konsultantem, wykładowcą i szkoleniowcem obsługującym niektóre z
największych instalacji SQL Server w Australii.
boB Taylor, MCITP, MCA, MCM, jest głównym menedżerem programu w firmie Microsoft i byłym programistą oraz projektantem
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rozwiązań bazodanowych.
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