
SE ADRESEAZĂ

RH134 

Red Hat System Administration II 
Red Hat Certified System Administrator

CURSUL DE CERTIFICARE

VEȚI ÎNVĂȚA

Să configurați, instalați, să faceți upgrade și să 
mențineți sistemele Lynux conform standardelor și 
procedurilor;

Să oferiți suport operațional;

Să scrieți și să implementați scripturi pentru 
automatizarea sarcinilor și administrarea sistemului;

Să asigurați gestionarea sistemelor de monitorizare a 
performanței și disponibilității sistemului.

Durata: 5 zile

Preț: 810,00 EUR, fără TVA

Modalități de livrare: Clasă virtuală

Detalii curs

Windows System Administrator;

Administratorilor de rețea care vor să-și 
completeze competențele actuale sau să sprijine 
administratorii de sistem Lynux, precum și alți 
membri ai echipei tehnice.

BENEFICII

Infrastructură stabilă, matură și virtualizabilă;

Tehnologii ce satisfac cerințele de securitate și 
compatibilitate; 

Performanță excepțională și scalabilitate 
pentru arhitecturile pe 32- și 64- bit;

Flexibilitate operațională ce optimizează 
utilizarea resurselor și facilitează adoptarea 
inovațiilor IT.

Implementarea Red Hat Enterprise Linux 
înseamnă :



Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

SUBIECTE 
Instalarea Red Hat Enterprise Linux folosind metode scalabile

Accesarea fișierelor de securitate, a sistemelor de fișiere și a rețelelor

Executarea tehnicilor de scriptare și automatizare shell

Gestionarea dispozitivelor de stocare, a volumelor logice și sistemelor de fișiere

Gestionarea securității și accesului la sistem

Gestionarea și securizarea fișierelor și sistemelor de fișiere

Controlul procesului de bootare și a serviciilor de sistem

Rularea containerelor

Lista completă a cursurilor pe care le propunem o găsiți pe platforma noastră de cursuri 
www.ittraining.md.

Pentru a primi o ofertă de cursuri ajustată necesităților Dvs, contactați-ne la numărul de contact 
022 210 208, sau  trimiteți-ne un email la office@ittraining.md

PARTENER

85 Alexandru cel Bun st.
Republic of Moldova, Chisinau MD-2012

Phone: +373 22 210 208
Fax: +373 22 223 963

Email: office@rsd.md
Website: www.rsd.md

Red Hat System Administration II (RH134) este a doua parte a cursului de formare RHCSA pentru 
profesioniștii IT care au urmat Red Hat System Administration I (RH124). Cursul aprofundează 
abilitățile de bază de administrare a sistemului Linux privind configurarea și gestionarea stocării, 
instalarea și implementarea Red Hat Enterprise Linux®, gestionarea caracteristicilor de 
securitate precum SELinux, controlul sarcinilor recurente ale sistemului, gestionarea procesului 
de booting și troubleshooting, reglarea sistemului de bază și gestionarea automatizării și 
productivității liniei de comandă.


