
50322-B: Configuring and Administering Windows 7

Bir eğitmen tarafından verilen bu beş günlük eğitim, öğrencilere Microsoft Windows 7® tek başına kurulum olarak veya
bir Windows Active Directory etki alanının parçası olarak kurumsal bir ortamda yapılandırmak ve yönetmek için gereken
bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Ayrıca, 70-680 TS: Windows 7, Yapılandırma sınavına hazırlanmak için de
kullanılabilir.

Bu eğitimin içeriğinde öğrencilere, imajları oluşturma ve kurma, donanım ve yazılımları yapılandırma, ağ kurulumu ve
yedekleme ve geri kurtarma sistemi bilgilerini yapılandırma yetkinliği verilmektedir Eğitim ayrıca DirectAccess’in
kurulması ve yapılandırılmasına yönelik sınıf içi alıştırmalar da içermektedir.

Hedefler

Windows 7’nin çeşitli sürümlerini açıklama ve seçme

Windows 7’yi temiz bir şekilde kurma

Kurulum için bir imaj oluşturma

Donanım cihazlarını yapılandırma

Uyum için yazılımları yapılandırma

Paylaşım kaynakları dahil ağ kurulumunu yapılandırma

Ağ için DirectAccess’i yapılandırma

Sistem performansını takip etme ve yapılandırma

Yedeklemeleri gerçekleştirme ve sistem geri yüklemesini yapılandırma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler: Windows XP veya Windows Vista gibi Windows işletim sisteminin önceki
sürümlerinde deneyim sahibi olmalıdır. Öğrenciler ayrıca Windows Server işletim sistemleri ve Active Directory
kavramları hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. İlaveten öğrencilerin aşağıdakileri anlaması beklenmektedir:
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IPv4 ve bir miktar da IPv6 bilgisi dahil TCP/IP ile ağ kurma.

Kullanıcı hesapları ve kimlik doğrulamayı genel düzeyde anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, Microsoft Windows 7’yi kurması, yapılandırması ve yönetmesi gereken acemi ve deneyimli Ağ Yöneticilerine,
Masaüstü Destek Teknisyenlerine veya diğer BT profesyonellerine yöneliktir. Bu eğitim, Windows 7 sertifikasyon
sınavlarına hazırlık eğitimi olarak da görülebilir.

Topics

Installing Windows 7

Configure Hardware and Software

Configure the Network

Sharing and Securing Resources

Windows 7 and Mobile Computing

Monitoring and Maintaining Windows 7

Backup and Recovery
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