CURSUL DE CERTIFICARE

Red Hat System Administration I
Red Hat Certiﬁed System Administrator
RH124
SE ADRESEAZĂ
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.

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.

BENEFICII
Implementarea
înseamnă :

Red

Hat

Enterprise

Linux

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.

Detalii curs
Durata: 5 zile
Preț: 1000,00 EUR, fără TVA
Modalități de livrare: Clasă virtuală

Cursul Red Hat System Administration I vă va oferi abilități de bază privind administrarea Red Hat
Enterprise Linux®. Veți învăța cum să aplicați concepte de linie de comandă și instrumente la
nivel de întreprindere, acesta ﬁind un prim pas în procesul de obținere a competențelor
complete pentru Linux system administrator.

PARTENER
SUBIECTE
Introducere în linia de comandă
Gestionarea stocării ﬁzice
Instalarea și conﬁgurarea componentelor și serviciilor software
Stabilirea conexiunilor la rețea și controlul restricțiilor pentru ﬁrewall
Monitorizarea și gestionarea proceselor
Gestionarea și securizarea ﬁșierelor și sistemelor de ﬁșiere
Administrarea utilizatorilor și grupurilor
Examinarea ﬁșierelor jurnal de sistem și jurnalul pentru probleme
Rezolvarea problemelor și analiza sistemelor cu Red Hat Insights
Gestionarea de
de la
distanță
sistemelor
SSH și a Consolei
web se face în limba Română.
Materialele
curs
sunta în
limba Engleză.
Predarea

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

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

