1 Trainingsgroep: u Linux u Apache

Linux Apache

...leer ‘s werelds meest populaire en gebruikte webserver installeren en configureren.
Inleiding
Apache is sinds april 1996 de meest populaire webserver op het internet. Metingen in februari 2010 door de Netcraft
Web Server Survey tonen aan dat ruim
55% van de grotere webservers op het
internet draaien onder Apache! Apache is
beschikbaar voor zowel Linux als MS Windows. Tijdens deze training richten we
ons op de Linux installatie van Apache 2.

• Linux, Apache, MySQL en PHP
oftewel LAMP

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand
van een zelf ontwikkelde Nederlandstalige cursusmap, met daarnaast de
handige Apache 2 Pocket Reference - For
Apache Programmers & Administrators
van Uitgeverij O’ Reilly.

Deelnamecertificaat
U ontvangt na afloop van de training een
certificaat van Imatica waarop vermeld
staat dat u de cursus “Linux Webserverbeheer (Apache)” heeft gevolgd.

Doel & voor wie geschikt?
Het doel van deze training is om u te
leren een Linux webserver op basis van
Apache te installeren, onderhouden en
noodzakelijke wijzigingen in de configuratie aan te brengen. De Apache logfiles
hebben voor u straks ook geen geheimen
meer.
Zelfstandig Apache kunnen installeren,
configureren en finetunen is het einddoel
van deze enerverende cursus.
Bedoeld voor hen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden als systeembeheerder met het Linux Operating System
te maken hebben en meer willen weten
over het beheren van een of meer
Apache webservers.

locatie & lestijden

bedrijfstraining
Linux Apache kunnen we ook als bedrijfstraining voor u verzorgen. De kosten
bestaan uit een dagtarief voor de ervaren
docent (incl. reiskosten binnen Nederland) en een vergoeding per deelnemers
voor het lesmateriaal. Informeer naar de
actuele scherpe tarieven en beschikbaarheid van de docent.
U heeft overigens zelf de keuze om de
bedrijfstraining bij ons in Veenendaal te
volgen of bij u op locatie. In dat laatste
geval zorgt u voor een geschikte ruimte
om de training in te geven.
U kunt online data en beschikbaarheid
nakijken op www.imatica.nl onder het
“Linux” menu.

De cursus vindt plaats in Veenendaal
en duurt 1 dag van 9:30 - ca. 16.30 uur.
Tussen 12.30 - 13.00 uur is er een lunch.
Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele
training beschikbaar.

Investering

Linux Apache kost € 450,00 per persoon,
excl. BTW. Inclusief lesmap en pocket
reference, deelnamecertificaat, lunch
en consumpties. Deze training wordt
4 tot 5 maal per jaar op onze locatie in
Veenendaal georganiseerd voor maximaal
6 deelnemers.

Linux
Introductie
(1 dag)
Linux
Systeembeheer
(3 dagen)
Linux
Mailserver
(1 dag)

Instapniveau
Voor deze cursus wordt een instapniveau
verwacht dat vergelijkbaar is met de
training “Linux Systeembeheer”.

Linux
Netwerkbeheer
(3 dagen)

Linux
Samba
(2 dagen, optioneel)

Linux
Beveiliging
(2 dagen, optioneel)

Lesstof
• Hoe werkt een webserver en wat is
Apache?
• Apache installeren en instellen voor
eerste gebruik
• Apache starten en testen
• Wat zijn modules en hoe worden ze
gebruikt
• Wat staat er in de Apache logfiles?
• Internet adres (URL) afhandeling
• CGI, SSL, restrictions, content negotiation, virtual hosting & proxy
• Tips voor een betere beveiliging
en performance

“De cursus was goed te volgen
voor mij dankzij een aanstekelijk
enthousiaste docent die duidelijk
wist waar hij het over had. De
leslocatie direct aan afrit 23 van
de A12 was eenvoudig te vinden.
Ik kom zeker terug voor de andere
Linux modules!”

Linux
Apache
(1 dag)
Linux
LPI examentraining
(1 dag)

Het Linux 10-daagse traject

nov2011

Imatica - Vendelier 53c - 3905 PC - Veenendaal - Postbus 235 - 6710 BE Ede - tel. 088 - 88 00 7 00 - fax. 088 - 88 00 777 - www.imatica.nl

