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  :Linux Professional Institute(LPI)معرفي  - ۱
 LPI دفتر مركزي آن در . در كانادا تاسيس شد ۱۹۹۹اكتبر سال  ۲۵به عنوان يك موسسه غير انتفاعي در  به طور رسمي

  .نزديكي شهر تورنتو كانادا مستقر مي باشد

و نرم   Open Sourceاين موسسه در سراسر دنيا به عنوان سازماني پيشرو در امر آموزش و ارائه مدارک تخصصي لينوکس ،
و بسياري ديگر  IBM  ،Novel ،hp  ،Sgi  ،Intel ورد حمايت و تاييد شرکت هاي بزرگي همچونافزار شناخته شده و م

  :بخش زير تقسيم مي شوند ۳در سراسر دنيا به  LPIبطور كلي حاميان  .باشد مي
 Platinum Sponsors: 

           IBM      Novel    Sgi   
           Linux journal    Linux Magazine    Turbo Linux 

 
 Gold Sponsors: 

           IDG World Expo hp 
 

 Silver Sponsors: 
Intel    Star nix   
   

 Bronze Sponsors: 
Intel                           Zope Tolis Group Inc.   

            Virtual University Enterprises                Linux Certified Inc. 
  :LPIيانساير حام

         NEC, Fujitsu, Hitachi, Corel Corp., Novell, Oracle, Red hat Inc., SAGE, Motorola.... 
  

LPI  ، ن مدارک که تحت عنوانيا .مي باشدمدرك  ۳داراي LPIC :Linux Professional Institute Certification 
بوده و به  Vendor Lessو  ير انتفاعي، غ RHCE رينوکس نظير مدارک موجود ليگردند بر خالف سا يدر جهان شناخته م

نوکس ير مدارک موجود لين مدرک از سايز اين امر موجب تمايباشند و ا ينوکس وابسته نميز لا يا نوع خاصيچ محصول يه
  :گردد که عبارتند از ياز گواهينامه ها شامل سه سطح و سه مدرک جداگانه م يسر  .باشد يصنعت م يايدر دن

  .شدبا يم Recertificationسال بوده و پس از اين مدت نياز به  ۱۰اعتبار اين مدارک   

LPI  اين برنامه شامل آزمون مدرك . باز ديگري جهت توسعه و ارايه مدارك لينوكس همكاري ميكند همچنين با سازمان متن
، شركت كانونيكال ۲۰۰۶الزم بذكر است كه در سال ). Ubuntu Certified Professional(حرفه اي اوبونتو است 
(Canonical Ltd.)  و ، توزيع كننده لينوكس اوبونتوLPI  برنامه ارايه مدرك حرفه اي اوبونتو را به طور مشترك اعالم

  .باشد مي  LIPC-2و  LPIC-1اين مدرك شامل آزمون مجددي از آزمون هاي .  كردند

 

Junior Level Administration (LPIC-1)  يمديريت يسطح مقدمات  

 

Intermediate Level Administration (LPIC-2)  يمديريت يسطح ميان  

 

Senior Level Administration (LPIC-3) يسطح ارشد مديريت  
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  : Junior Level Linux Professional ) (LPIC-1 و مدرك دوره - ۱
يع هاي لينوكس اي به طور معمول در تمامي توز هاي پايه لينوكس حرفه اين دوره مهارت

 يمعرف ۲۰۰۰سال  ين بار در ابتداياول ين دوره برايا. موجود مي باشند را پوشش مي دهد
 .ش شده استيراي، و۲۰۰۹ن بار در سال سال يشد و آخر

    .ندارد ياز خاصيش نين دور پيا :ازيش نيپ
  ۱۰۲و  ۱۰۱در امتحانات  يقبول :ملزومات

 سال ۱۰ :مدت اعتبار
ت يريستم ساده را مديک سينوکس کار کند و يل يط متنيبتواند در مح ستيبا يفرد م ن دوره،يدر ا يقبول يبرا :ات دورهيکل

کند و بتواند آن را  يريبانگيستم پشتيد اضافه کند، از سيگر را کمک کند، کاربران جديد بتواند کاربران دينمونه با يبرا. کند
م و آن را توسط يرا تنظ X بر يمبن يکيگراف يستم کاريک سي. کند  دمجد يا راه اندازيستم را خاموش يکند، س يابيباز

  .نترنت متصل سازديشبکه و ا  ا مودم بهيکارت شبکه 
  .  به سايت زير ميتوان مراجعه نمود ۱۰۲و  ۱۰۱هاي  جهت مالحظه جزئيات و نمونه سواالت آزمون

http://www.lpi.org/eng/certification  
  

  : Advanced Level Linux Professional ) (LPIC-2 و مدرك دوره - ۲

ش يراي، و۲۰۰۶ن بار در سال يشد و آخر يمعرف ۲۰۰۱سال  ين بار در ابتداياول ين دوره برايا
 .شده است

الزم  يد، وليرا دارا باش LPIC1 د مدرکيبا ي، مLPIC2 افت مدرکيدر يبرا :ازيش نيپ
 .ديب بدهيست امتحانات را به ترتين

  ۲۰۲و  ۲۰۱در امتحانات  يقبول :ملزومات
 سال ۱۰ :مدت اعتبار

د يستم باير سيمد. ت کنديريبزرگ را مد يستم متوسط اليک سيد بتواند يک فرد باين دوره، يدر ا يقبول يبرا :ات دورهيکل
 .دينما يو امن ساز يابي، اشکال ي، نگهدارياده سازيپ يرا به خوب Windows و Linux يبيستم ترکيک سيبتواند 

  Ftp Server و Samba ،Firewall ،Proxy ،Mail ،News ،Web Server مانند يسهايستم شامل سروين سيا
  .خواهد بود

 Internet Gateway (Firewall, Proxy, Mail, News) 
 Internet Server ( Web server, FTP, Server) 
 Supervise Assistance 
 Advise Management on Automation and Purchases 

  . به سايت زير ميتوان مراجعه نمود ۲۰۲و  ۲۰۱هاي  ت مالحظه جزئيات و نمونه سواالت آزمونجه
http://www.lpi.org/eng/certification  

  
  

  Senior Level Linux Professional  ): (LPIC-3 و مدرك دوره - ۳
 

ات يجزئ. است Enterprise نوکس در سطحيت ليريمد يو برا LPI رکمد باالترينن مدرک يا
نوکس ينه لين شرکت بزرگ در زميا و چندينوکس در سطح دنين دوره توسط صدها متخصص ليا

 .شود ينوکس محسوب مينه ليدر زم ين دوره تخصصيشده و در حال حاضر باالتر يجمع آور
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دوره  نيا. مي باشد ۳۰۶تا  ۳۰۱برگزار مي شود كه شامل آزمون هاي   Specialtyو   Coreبه دو صورت  LPIC-3مدرك 
از آنها عالوه بر آزمون ک امتحان يحداقل  ستيبا يژه است که ميو ين امتحان انتخابيو چند ۳۰۱ک امتحان واحد يشامل 

 . گذرانده شود ،۳۰۱
 Mixed Environment ،Security ،High Availability Andشامل موارد  يانتخاب يامتحان هابطور كلي، 

Virtualization ،Web and Intranet، Mail  وMessaging  باشد يم .  
برگزار  ۲۰۰۹ه ياز فور Securityن امتحان يشود و همچن يبرگزار م ۲۰۰۷ه ياز فور Mixed Environmentامتحان 

  .خواهد شد

   و LPIC-2 لذا .دييرا کسب نما LPIC-3د مدرک يد تا بتوانيرا داشته باش LPIC-2د مدرک معتبر يشما با :ضرورت 
LPIC-3  گرفته شوند يبيند به هر ترتتوان يم .  

کسب  يبرا ۳۰۶ - ۳۰۲ ياز امتحان ها يکيو  ۳۰۱ يدر امتحان تخصص يقبول). Core( ۳۰۱در امتحان  يقبول :از يش نيپ
  .(Specialty)يمدرک تخصص
 سال ۱۰ :مدت اعتبار

  :اشد ر را داشته بيط زيد شرايقبول شود با LPI-3 " Core "بتواند در امتحان ينکه شخصيا يبرا 
 وترها با مقاصد ياز کامپ يتعداد يبرا ينوکسيل يستم هايس ينگهدار  ن سال سابقه در نصب ويداشتن چند

  گوناگون
  مختلف يستم عامل هايو س يبا تکنولوژ يکپارچه سازيداشتن سابقه  
 ا آموزش در سطح يو  يداشتن سابقه حرفه اEnterprise Level Linux Professional )گر در يد يا تجربه اي

  )ن سطحيا
 يو نگهدار يابيب يت، عيت، امنيريشرفته مانند نصب، مدينوکس در سطح پيت ليريآشنا به مد  
 منابع  يابيب ين حجم پروژه و عيتخم يمتن باز برا يدر استفاده از ابزارها ييتوانا  
 يريدر بکارگ يکاف يداشتن تجربه حرفه ا LDAP يس هايتعامل با سرو يبرا UNIX شامل  يندوزيو و

Samba ،PAM ،EMAIL  وActive Directory  
 ط کامل با استفاده از يک محي ياده سازيو پ يستم معماريس يطراح ييتواناSamba  وLDAP يبه همان خوب 

  س هايت سرويامن يزان طراحيبرآورد م
 پت ها در يجاد اسکريا ييتواناBash ا يPerl مانند  يستم زبان برنامه سازيک سيا حداقل ي)C(  

   

  :ر را داشته باشد يط زيد شرايقبول شود با Mixed Environment " " ،۳۰۲يبتواند در امتحان تخصص ينکه شخصيا يبرا
 اتيتمام مهارت ها و تجرب "LPIC-3 "Core  را داشته باشد.  
 در استفاده از  يداشتن تجربه کافSamba ت يريشامل مد يس ها با چهارچوب هاينت سرويل و پريتعامل با فا يبرا

  ييم کارايت و تنظين، امنيکاربران، کنترل دوم
 توانايي طراحي، معماري، ساخت و بکارگيري محيط هايي با چندين کاربر با استفاده از Samba 

  . به سايت زير ميتوان مراجعه نمود ۳۰۳و  ۳۰۲،  ۳۰۱هاي  جهت مالحظه جزئيات و نمونه سواالت آزمون
ionhttp://www.lpi.org/eng/certificat  

  
  
  

 ----------------- 
  .  باشد لذا بدينوسيله از كليه عزيزان پوزش مي نماييم به لحاظ استفاده از منابع و سايت هاي مختلف، ذكر اسامي تمام آنها مقدور نمي: منبع 


