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Opis produktu
Zdobyte wiadomości możesz utrwalać, realizując wzięte z życia ćwiczenia i przykłady praktyczne. Ten oficjalny podręcznik firmy
Microsoft pozwoli najlepiej wykorzystać czas poświęcony na naukę.
Dowiedz się, jak:
Instalować i konfigurować system operacyjny oraz sterowniki urządzeń
Konfigurować funkcję kontroli konta użytkownika oraz ustawienia zabezpieczeń
Konfigurować połączenia sieciowe, zaporę ogniową systemu Windows® oraz mechanizmy zdalnego dostępu, a także
rozwiązywać problemy związane z ich funkcjonowaniem
Konfigurować programy Windows Media® Center, Windows Sidebar™ oraz inne wbudowane aplikacje
Konfigurować urządzenia mobilne oraz komputery Tablet PC
Optymalizować wydajność i stabilność systemu oraz rozwiązywać związane z tym problemy
Testy próbne:
Sprawdź swoje umiejętności w testach próbnych zamieszczonych na dołączonej do książki płycie CD. Możesz korzystać z setek pytań w
kilku różnych trybach testowania, pozwalających na dostosowanie testów do Twojego indywidualnego stylu nauki. Dla każdego pytania
podane są szczegółowe objaśnienia prawidłowych oraz nieprawidłowych odpowiedzi, a udzielane odpowiedzi pozwolą na
indywidualizację toku nauki, wskazując na obszary tematyczne wymagające dokładniejszego powtórzenia.
Certyfikaty MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) umożliwiają zademonstrowanie dogłębnej znajomości i doświadczenia
praktycznego w korzystaniu z konkretnych technologii firmy Microsoft.
Więcej informacji na temat certyfikatów firmy Microsoft uzyskać można pod adresem:
microsoft.com/learning
Zawartość zestawu:
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• Oficjalny podręcznik do samodzielnej nauki.
• Testy praktyczne, pozwalające na korzystanie z kilku dających się konfigurować trybów sprawdzania wiedzy oraz podpowiadające plan
dalszej nauki na podstawie uzyskiwanych wyników.
• Ponad 425 pytań.
• Przykłady praktyczne, ćwiczenia i wskazówki praktyczne.
• Elektroniczna wersja tej książki z pełnymi możliwościami wyszukiwania tekstu.
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