Podstawy firewallingu i wybrane usługi
serwerowe (kod: LX-103)
Zapytaj o szczegóły

Opis i cel szkolenia
Kurs ten jest kontynuacją nauki po szkoleniach: Wstęp do administracji systemem
Linux (LPI-101) Administracja systemem Linux i siecią (LPI-102)
Na zajęciach omawiamy podstawową niezbędną konfigurację firewall'a oraz
typowe warianty działania. Zajmujemy się również najważniejszymi usługami
serwerowymi: serwer WWW (Apache), udziały sieciowe i integracja z systemem
MS Windows (Samba). Na koniec szkolenia uczymy dobrych praktyk związanych
ze zdalną pracą w systemie Linux: serwer ssh, serwer sftp.

Czas trwania
2 dni

Program
1. IPTables - firewall:
— sposoby konfiguracji;
— prosty NAT;
— typowe ustawienia.
2. Apache:
— konfiguracja Apache'a (m.in. serwery wirtualne, ciekawe moduły).
— kontrola dostępu - proste uwierzytelnianie, kontrola IP
— obsługa PHP
3. Samba - integracja z MS Windows:
— wstęp teoretyczny;
— konfiguracja serwera;
— programy klienckie;
4. Bezpieczna praca zdalna:
— serwer SSH i SFTP

Przeznaczenie i wymagania
Podstawowa znajomość systemu Linux, poruszanie się w linii komend, znajomość
shella. Znajomość podstaw sieci TCP/IP. Rekomendujemy wcześniejszy udział w
szkoleniach: Wstęp do administracji systemem Linux (LPI-101) Administracja
systemem Linux i siecią (LPI-102)

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje
—
—
—
—
—
—
—
—

Warszawa – ul. Jasna 14/16A
Kraków – ul. św. Filipa 23
Katowice – ul. Stawowa 10
Gdańsk – ul. Wały Piastowskie 1
Poznań – ul. Towarowa 35
Wrocław – ul. Rynek 35
Łódź – ul. Wólczańska 4a
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— na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku

angielskim)

Cena szkolenia

Zapytaj o szczegóły

1340 PLN netto (VAT 23%)

tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
—
—
—
—
—
—

autorskie materiały szkoleniowe,
indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
obiady,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po
szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.
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