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ITtraining – Red Hat training 
center

● Unul dintre cele mai moderne centre de 
instruire din România

● Instructori pregătiţi şi certificaţi de către 
Red Hat



Niveluri de specializare

● Operator (utilizator final)
● Administrator de sistem

– tehnician (RHCT);
– junior sysadmin;

● Administrator de reţea
– inginer (RHCE);
– sysadmin;

● Arhitect de sistem (RHCA)



RH007
RHEL Desktop Productivity
● Destinat persoanelor care vor folosi 

RHEL ca staţie de lucru
● Axat pe aplicatiile specifice staţiilor de 

lucru (Office, web browsing, e-mail, file 
management, editare de imagini)



RH033
Red Hat Enterprise Linux 

Essentials
● Elemente de bază de Red Hat Linux 

pentru administratorii de sistem:
● Cum se ruleaza comenzile si cum se obtin informatii suplimentare;
● Sistemul de fisiere; operatii in sistemul de fisiere;
● Shell-ul bash (utilizare, configurare, introducere in shell scripting);
● Intrari/iesiri standard si pipes;
● Utilizatori, grupuri si permisiuni;
● Editorul de text vi;
● Procesarea sirurilor; expresii regulate;
● Gestiunea proceselor;
● Clienti de retea (e-mail, web browsing, file sharing etc.)



RH131
Red Hat Enterprise Linux System 

Administration
● Funcţionarea internă a sistemului de 

operare:
● Instalare;
● Initializarea sistemului si a serviciilor;
● Serviciile si configurarea kernelului;
● Sistemul de fisiere;
● Gestiunea avansata a sistemului de fisiere (RAID software, volume logice);
● Configurarea retelei;
● RPM / kickstart;
● Administrarea utilizatorilor;
● Instrumente de tiparire si administrare;
● Sistemul X Window;
● Depanare.



RH253
Network Services and Security 

Administration
● Servicii de retea si elemente de securitate 

a acestora:
● Servicii de sistem;
● Organizarea sistemelor interconectate (DNS);
● Partajarea fisierelor (NFS, FTP, SMB);
● Posta electronica (SMTP / POP3 / IMAP);
● Serverul web Apache (HTTP);
● Probleme şi politici de securitate;
● Metode şi mecanisme de autentificare centralizată;
● Monitorizare;
● Securizarea infrastructurii (elemente de bază).



RH300
RHCE “Rapid Track” 

course
● Curs recapitulativ

– Destinat administratorilor cu experienţă, candidaţi la  
examenul de certificare RHCE;

– Trecere rapidă în revistă a noţiunilor acoperite de 
RH13 şi RH253;

– NU ESTE ECHIVALENT cu RH131 + RH253!



RHS342
Firewalls and VPNs using 

RHEL
● Aplicaţii pentru RHEL la periferia reţelei

● Conceptele de firewalling in Red Hat Linux;
● Implementarea unui filtru de pachete stateful folosind Red Hat Linux 

(planificare, implementare si optimizare);
● firewalling proxy: Postfix (SMTP) / Squid (HTTP/FTP);
● filtrarea traficului de e-mail cu postfix;
● Benchmarking / teste de penetrare / detectia intruziunilor;
● Tehnologii de VPN;
● Diverse tipuri de incapsulari pentru VPN;
● Probleme la interactiunea intre VPN-uri si firewall-uri.



Special pentru studenti

● Discount pentru grupuri de minim 8, 
maxim 10 participanţi:

● Cursuri cu examen: 50%
– RH133 (RH131 + examen RHCT);
– RH300 (curs recapitulativ + examen RHCE)

● Cursuri fără examen: 40%
– RH033
– RH253



Teste de pre-evaluare

● O modalitate rapidă de determinare a 
celui mai potrivit curs pentru fiecare 
candidat in parte;

● Sunt disponibile online;
● În curând vor fi disponibile şi in limba 

română
● http://www.redhat.com/training/assess/
● Este necesar un cont pe RHN.

http://www.redhat.com/training/assess/


Certificari

● RHCT – Red Hat Certified Technician

● RHCE – Red Hat Certified Engineer

● RHCA – Red Hat Certified Architect

● RHCSS – Red Hat Cert. Security Spe-
cialist



Cui ne adresăm?

● Companiilor care doresc să ridice nive-
lul de pregătire tehnică a personalului;

● Utilizatorilor care doresc să cunoască 
mai bine sistemul de operare pe care îl 
folosesc.



Alte cursuri

● ISO 27001 (securitatea informa,iei)
● ITIL (IT Infrastructure Library)
● .............
● Cea mai completă informaţie:

http://www.ittraining.ro



Unde ne puteti gasi?

● Site web: http://www.ittraining.ro
● E-mail: office@ittraining.ro
● Adresa:

Bd. Burebista 4, Bl. D13
Sc. 4 Et. 5, Apt. 124-127

● Tel: +4021-316 6765/6
● Fax: +4021-316 6764

http://www.ittraining.ro/

