Trainingsgroep: u Linux u Systeembeheer

Linux Systeembeheer
...3 dagen user,- programma, bestandsbeheer en nog veel meer.
Inleiding

Na deze cursus bent u in staat een Linux
server of werkstation te onderhouden en
eventuele wijzigingen in configuraties aan
te brengen. Het snel kunnen opsporen
van fouten en het verhelpen van problemen is een van de doelen van deze
cursus. Gebruikers aanmaken, rechten
toekennen en programma’s installeren,
shell scripts schrijven en een kernel
compileren maken deel uit van deze
training.

Doel & voor wie geschikt?

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 Linux
server systeem.

Instapniveau

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

Lesstof

• Herhaling en uitbreiding van uw
Linux basiskennis
• Linux editors: vi, emacs, joe en
andere
• Gebruikers en groepen beheren
• Bestandspermissies instellen
• Processen beheren
• Taken plannen
• Programma’s installeren
• Een printer installeren
• Shell scripts schrijven
• De Linux opstartprocedure
• Een nieuwe kernel installeren
• Dataverlies voorkomen
(over mirroring en backuppen)
• Tips & tricks:
• Een nieuwe harddisk installeren
• Wat te doen als systeem hangt?
• Root wachtwoord kwijt, wat nu?
• Verwijderde bestanden terughalen
• Linux logfiles bekijken
• Quota’s instellen
• Problemen met het filesystem
oplossen

Cursusmateriaal

De cursus wordt gegeven aan de
hand van een uitgebreide zelf
ontwikkelde Nederlandstalige lesmap
vol met voorbeelden, oefeningen en
uitwerkingen. Daarnaast krijgt u een zeer
handige gelamineerde Quick Reference
Card met daarop de belangrijkste
commando’s van de meest gebruikte
distributies.

U heeft overigens 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.
U kunt online data en beschikbaarheid
nakijken op www.imatica.nl onder het
“Open Source” menu.

Deelnamecertificaat

U ontvangt na afloop van de training
een certificaat van Imatica waarop
vermeld staat dat u de cursus “Linux
Systeembeheer” heeft gevolgd.

locatie & lestijden

De cursus vindt plaats in Veenendaal
en duurt 3 dagen van 9:30 - ca. 16.30
uur. Tussen 12.30 - 13.00 uur is er een
lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn alle
trainingsdagen onbeperkt beschikbaar.

Investering

Linux Systeembeheer kost € 1295,00
per persoon, excl. BTW. Inclusief
lesmap, deelnamecertificaat, lunches
en consumpties. Deze training wordt
2 tot 3 maal per jaar op onze locatie in
Veenendaal georganiseerd voor maximaal
6 deelnemers.
Linux Systeembeheer kunnen we ook als
bedrijfstraining voor u verzorgen. Neem
contact met ons op voor de scherpe all-in
dagtarieven.
“Ik heb in 3 dagen erg veel geleerd. We brachten zeker 3/4 van
de tijd door met oefenen op een
Linux systeem. Omdat de groepen
klein zijn hoefde je niet lang te
wachten op de docent als je even
vast zat.
Wat ook prettig was, was dat ik
zelf mocht kiezen met welke distributie ik de training ging volgen.
In mijn geval was dat Ubuntu.
Parkeerplaatsen voor de deur, dat
heb ik wel eens anders meegemaakt.”
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