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Instalujeme a konfigurujeme počítač -
Jaroslav Horák ke stažení PDF Máte nový
počítač bez operačního systému nebo se ho
chystáte upgradovat či přeinstalovat? Někdy
je nutné dodat správné ovladače pro použitá
zařízení a vhodně nastavit základní systém

BIOS. V knize najdete kromě popisu
instalace a konfigurace také postupy, které

udrží počítač v perfektní kondici aby nepadal,
nezamrzal a nevyžadoval reinstalace zbytečně

často. Výklad je veden na operačních
systémech Win XP a Vista. Po úspěšné koupi
počítače přichází ten nejdůležitější krok oživit
ho. Jak ho zprovoznit, aby zjednodušil vaši
práci, aby ji urychlil a aby s ním nebyly
téměř žádné provozní starosti? S touto
praktickou publikací si zprovozníte svůj
počítač bez zvláštních znalostí za krátkou

dobu. Zároveň pochopíte celou filozofii toho,
jak vlastně počítač funguje. Autoři se v knize
zabývají i obvyklými problémy, které na
každého uživatele i začínajícího správce

počítače čekají. Publikace je plná užitečných
rad, díky nimž svůj počítač udržíte vždy v
dobré kondici. S knihou se krom jiného
naučíte: Jak nastavit BIOS přesně podle

vašich požadavků Jak nainstalovat systémy
Windows XP a Vista Kde získat a jak

nainstalovat ovladače hardwaru Jak vybrat
nejvhodnější ovladač pro čipset základní
desky Jak se připojit k Internetu a jak se
bránit proti virům Jak spravovat disky, aby
sloužily co nejlépe a nejdéle Jak přetaktovat

procesor, aby byl počítač rychlejší Jak
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zachránit ztracené soubory Jak řešit
softwarové i hardwarové potíže Jak zvýšit

výkon, efektivitu a stabilitu počítače Kniha je
aktualizovaná pro nejnovější operační
systémy Windows XP a Vista a obsahuje
slovníček nejdůležitějších pojmů, aby i
začínající uživatel snadno porozuměl

problematice osobních počítačů a notebooků.
O autorech: Jaroslav Horák se v počítačové
branži pohybuje už mnoho let; vyučoval práci
na PC a nyní je systémovým inženýrem v
počítačové firmě, kde zodpovídá za provoz
sítě. Své bohaté zkušenosti zúročil při psaní
několika velmi úspěšných knih, např. BIOS a

Setup Průvodce základním nastavením
počítače či Hardware Učebnice pro pokročilé.
Petr Broža má za sebou rozsáhlou publikační

činnost. Ve společnosti Computer Press
působil jako redaktor a šéfredaktor časopisů
Computer, Osobní finance, MobilMania.cz a
AutoRevue.cz. Na svém kontě má řadu
knižních bestsellerů, mimo jiné 333 tipů a

triků pro vypalování CD a DVD.
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