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Konfigurowanie Windows® 7 Training Kit
Książka pozwala zdobyć umiejętności przydane w pracy i wymagane na egzaminie MCTS 70-680. Stosując własne tempo, można
przerobić kolejne lekcje, wyczerpujące każdy temat egzaminu. Wzięte z życia scenariusze przykładowe i zadania pomagają utrwalić
zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft został zaprojektowany z myślą o maksymalnym
wykorzystaniu czasu nauki.
Podwójny zestaw szkoleniowy

Zwiększ swoje szanse na egzaminie, ucząc się, jak:

• zainstalować lub uaktualnić system Windows 7,
• Wdrażać obrazy systemu i konfigurować opcje zgodności aplikacji
• Zaimplementować protokoły IPv4, IPv6, VPN, łączność bezprzewodową i zarządzanie zdalne
• Konfigurować przeglądarkę Internet Explorer® I zaporę Windows Firewall
• Konfigurować funkcje Windows BitLocker®, UAC oraz dostęp do współużytkowanych zasobów
• Zarządzać urządzeniami, sterownikami i dyskami
• Monitorować, aktualizować, wykonywać kopie zapasowe i dostrajać wydajność systemu

Ten zestaw zawiera:

• oficjalny podręcznik do samodzielnej nauki,
• testy ćwiczeniowe z licznymi opcjami dostosowawczymi i planem nauki opartym na uzyskiwanych wynikach,
• ponad 350 pytań praktycznych i przeglądowych,
• scenariusze, ćwiczenia i najlepsze praktyki,
• w pełni przeszukiwalną wersję książki w postaci elektronicznej (w języku angielskim).
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O autorach
Ian McLean jest posiadaczem tytułów MCITP, MCDBA, MCT i ma ponad 40-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń w branży IT. Jest
współautorem wielu podręczników z serii Training Kit, obejmujących zagadnienia dotyczące Windows Server®, klientów Windows,
Microsoft Exchange Server oraz SQL Server®.
Orin Thomas, MCITP, MCTS, MCSE, Microsoft MVP, jest konsultantem i autorem licznych książek, w tym podręczników Training Kit dla
egzaminów 70-620, 70-646 oraz 70 647. Jest również jednym z redaktorów Windows IT Pro magazine.
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