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Opis produktu
Twoim instruktorem jest Microsoft Certified Trainer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, który pomoże Ci uzyskać wprawę w
tworzeniu skryptów. Nauka odbywa się poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia, które możesz realizować w swoim własnym tempie.
Zacznij od prostych skryptów w językach Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) oraz Windows Script Host (WSH) – aż do
wykorzystania mechanizmów Windows Management Instrumentation (WMI) oraz Active Directory Service Interface (ADSI). Ucz się, jak
zaoszczędzić czas niezbędny na konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami Windows.
Samodzielnie naucz się, jak pisać i uruchamiać skrypty, aby:
> Zautomatyzować zarządzanie plikami i folderami, łącznie z wykonywaniem wielu funkcji przy użyciu jednego skryptu
> Konfigurować składniki sieciowe za pomocą WMI
> Wykonywać globalne lub wyselekcjonowane zmiany dotyczące użytkowników i grup w usłudze katalogowej Active Directory za
pomocą ADSI
> Projektować skrypty logowania, ułatwiające zarządzanie systemami i zwiększające możliwości konfiguracyjne
> Monitorować i zarządzać drukarkami
> Edytować rejestr, unikając typowych pomyłek
> Śledzić i reagować na zdarzenia krytyczne
> Uprościć zarządzanie użytkownikami Microsoft Exchange Server
> Usprawnić administrację witrynami IIS, łącznie z tworzeniem spójnych konfiguracji zabezpieczeń
Zawartość dysku CD-ROM:
• Ponad 100 przykładowych skryptów, które można zaadaptować do własnych potrzeb.
• Oszczędzające czas narzędzia do tworzenia skryptów, w tym Scriptomatic 1.0 oraz wersja próbna PrimalScript 3.1.
• Przeszukiwalna, elektroniczna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim).
Wymagania systemowe zawiera rozdział „O tej książce”.
O autorze:
Ed Wilson jest konsultantem firmy Microsoft. Ma tytuł Microsoft Certified Trainer, prowadzi liczne szkolenia w zakresie sieci i
administrowania systemami. Z jego prac na temat VBScript skorzystały już setki osób i przedsiębiorstw, w tym pracownicy firmy
Microsoft. Jest również autorem lub współautorem siedmiu książek, jak również posiadaczem ponad 20 certyfikatów branżowych, w
tym MCSE oraz CISSP.
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