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Opis produktu
 

Rozstrzygające źródło wiedzy o wdrażaniu i obsłudze systemu Windows 7 - wprost od ekspertów.

Microsoft Windows 7 Resource Kit to pogłębione i wyczerpujące źródło informacji niezbędnych w przedsiębiorstwie przy
administrowaniu systemem Windows 7. Czytelnik znajdzie tu wskazówki techniczne pochodzące od tych, którzy najlepiej znają ten
system – Microsoft Most Valuable Professionals oraz członków zespołu Windows 7, a ponadto setki skryptów, narzędzi i źródeł
informacji na dysku CD.

Dowiedz się, jak:

  * wprowadzać najlepsze rozwiązania przy użyciu zestawu narzędziowego Microsoft Deployment Toolkit 2010
  * zaplanować migrację użytkowników; testować zgodność aplikacji; zarządzać aktualizacjami
  * zarządzać obiektami zasad grupy za pomocą programu Windows PowerShell
  * administrować Zaporą systemu Windows i programem Windows BitLocker
  * zaimplementować IPsec, IPv6, sieci bezprzewodowe i połączenia VPN
  * zainstalować i skonfigurować drukarki, urządzenia i usługi
  * zarządzać dyskami, systemami plików, magazynami i zabezpieczeniami danych
  * administrować funkcjami wyszukiwania i indeksowania za pomocą zasad grupy
  * korzystać ze skryptów do zarządzania kondycją systemów, monitorowania i oceny wydajności
  * diagnozować i rozwiązywać problemy związane z uruchamianiem systemu, sprzętu i sieci.

Dysk CD zawiera:

  * Prawie 200 skryptów programu Windows PowerShell, utworzonych specjalnie dla tej książki, które można dostosowywać, by
administrować własnym środowiskiem.
  * Windows 7 Resource Kit PowerShell Pack – 700 poleceń cmdlet i funkcji, rozszerzających funkcjonalność zintegrowaną z systemem
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Windows.
  * Łącza do witryn sieci Web autorów.
  * Przykładowe rozdziały z książek Microsoft Press.
  * Wersję książki w formacie eBook, którą można łatwo przeszukiwać.
  * W ramkach "Wprost ze źródła" eksperci firmy Microsoft przekazują dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów.

O autorach:

Mitch Tulloch jest dobrze znany jako ekspert i MVP w zakresie systemów Windows Server. Jest autorem ponad dwudziestu książek, a w
tym Introducing Windows Server 2008 oraz setek artykułów na temat administrowania systemami Windows, zagadnień sieciowych i
bezpieczeństwa.

Tony Northrup, MCTS, MCSE, CISSP oraz MVP w zakresie systemu Windows jest konsultantem w dziedzinach sieci i zabezpieczeń. Jest
autorem szeregu zestawów szkoleniowych z serii Training Kit i współautorem drugiego wydania Windows Vista Resource Kit.

Jerry Honeycutt, MVP w zakresie systemu Windows, jest konsultantem i autorem ponad 30 książek, a w tym Microsoft Windows
Desktop Deployment Resource Kit; ponadto pisze artykuły dla witryny Microsoft TechNet.
Ed Wilson jest uznanym autorytetem w dziedzinie tworzenia skryptów, który opracował popularne warsztaty tematyczne dla
pracowników i klientów firmy Microsoft na całym świecie. Napisał szereg książek, a w tym Windows PowerShell Scripting Guide.
Windows 7 Team to zespół projektantów i programistów, tworzących i zapewniających wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7.
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