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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

LINUX	-	RHCSA

اعتبار دهنده:   Hat	Red		پیش	نیاز:			نداردمدت(ساعت):  60

معرفی دوره :
در حال حاضر کمپانى ردهت به عنوان یک شرکت طراز اول در ارائه محصوالت 
و خدمات متن باز در دنیاى IT شناخته شده است. این شرکت تنها شرکت ارائه 
کننده، دوره هاى آموزشى وسیع و منسجم در حوزه محصوالت و خدمات خود 
 Oracle از جمله  لینوکس،  دیگر  توزیع هاى  از  بسیارى  که  آنجا  از  مى باشد. 
 ClearOS و   Enterprise Linux، CentOS، Scienti ic Linux
منطبق بر ردهت لینوکس مى باشند و توزیع هاى مانند فدورا انطباق قابل توجهى 
با استاندارهاى این سیستم عامل دارند، لذا تسلط به سیستم عامل تجارى ردهت 

به معنى تسلط به حوزه وسیعى از توزیع هاى لینوکس مى باشد. 
 RHCSA امتحان  در  شرکت  جهت  دانشجویان  آماده سازى  براى  دوره  این 

طراحى شده است. این آزمون بر اساس نسخه
Red Hat Enterprise Linux 7، که جدیدترین نسخه سیستم عامل این 

کمپانى مى باشد، برگزار مى گردد. 
دوره RHCSA، با محوریت افزایش کارایى کاربران در استفاده از سیستم عامل 
هدف  با  دانشجویان  دوره  این  مدت  در  شده است.  طراحى  لینوکس  ردهت 
افزایش سطح دانش و مهارت در استفاده و راهبرى عمومى سیستم عامل آموزش 
مى بینند. محتواى ارائه شده در این دوره کامال منطبق بر سرفصل هاى طراحى 
شده توسط کمپانى ردهت بوده، و با استفاده از منابع و مستندات آموزشى این 

شرکت ارائه مى شود. 
از آنجاکه آزمون RHCSA کامال سناریو محور بوده، محتواى آموزشى آن نیز 
به همین منظور طراحى شده و دانشجویان دوره اى عملى را طى خواهند کرد. 
این دوره به عنوان دوره اى که توانایى کاربران در استفاده و راهبرى اجزا اصلى 
پیش نیاز  و  بوده  توجه  مورد  بسیار  مى دهد،  آموزش  را  لینوکس  سیستم عامل 

بسیارى از دوره هاى دیگر، در مسیر آموزشى شرکت ردهت مى باشد. 

اهداف دوره :
با	 کار	 توانایى	 و	 کاربران	 به	 سیستم	عامل	 اصلى	 اجزاى	 شناسایى	 و	 آموزش	

ماژول	هاى	کلیدى	که	بطور	روزانه	مورد	استفاده	مدیر	سیستم	قرار	مى 	گیرد
	command	 line از	 استفاده	 به	 کاربران	 دوره	 پایان	 از	 پس	 مى	رود	 انتظار	
و	 یافته	 تسلط	 است	 سیستم	عامل	 این	 ماژول	هاى	 مهمترین	 از	 که	 لینوکس	
کسب	 را	 لینوکس	 ردهت	 سیستم	عامل	 عمومى	 راهبرى	 براى	 الزم	 مهارت	هاى	

کرده	و	بتوانند	سیستم	عامل	مذکور	را	براى	ارائه	خدمات	متفاوت	اداره	نمایند

Red	Hat	Certi ied	System	Administrator	

مخاطبان دوره :
کلیه عالقمندان به سیستم عامل هاى متن باز

مدیران سیستم و کارشناسان فعال در این حوزه

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :
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			Course	Outline	:

•		Installing	Red	Hat	Enterprise	Linux	Server	

•	Essential	File	Management	Tools	

•	Working	with	Text	Files	

•	User	and	Group	Management	

•	Con iguring	Permissions	

•	Con iguring	Networking	

•	Managing	Processes	

•	Working	with	Virtual	Machines	

•	Managing	Software	

•	Scheduling	Tasks	

•	Con iguring	Logging	

•	Managing	Partitions	

•	Managing	LVM	Logical	Volumes	

•	Basic	Kernel	Management	

•	Managing	and	Understanding	the	Boot	Procedure	

•	Using	Kickstart	

•	Managing	SELinux	

•	Con iguring	a	Firewall	

•	Con iguring	Remote	Mounts	and	FTP	

•	Con iguring	Time	Services	


