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FORMA SZKOLENIA

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CENA

CZAS TRWANIA

Stacjonarne

Cyfrowe

3400 PLN NETTO*

4 dni

Stacjonarne

Tablet CTAB

3800 PLN NETTO*

4 dni

* (+VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury)

LOKALIZACJE
Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00

Cel szkolenia:
Celem kursu MS-2810 Fundamentals of Network Security jest zapoznanie z zagadnieniami
dotyczącymi bezpieczeństwa sieci w organizacji. Nauczenie rozpoznawania sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa oraz odpowiedzi na takie incydenty. Opanowanie umiejętności zarządzania
bezpieczeństwem przy dostępie do sieci lokalnej. Zdobycie wiedzy pozwalającej na tworzenie
polityki bezpieczeństwa w organizacji.

Plan szkolenia:
Zapoznanie z typowymi atakami przeciwko urządzeniom sieciowym, zagrożeniami i
podatnościami na ataki oraz poznanie działań wykonywanych przez personel, odpowiedzialny za
bezpieczeństwo do zabezpieczenia urządzeń sieciowych.
Zapoznanie ze sposobami wykorzystania kryptograﬁi do zabezpieczania informacji i nabycie
umiejętności wyboru odpowiedniej dla organizacji metody szyfrowania.
Zabezpieczani informacji w organizacji przy użyciu uwierzytelniania oraz kontroli dostępu.
Dystrybucja i zarządzanie certyﬁkatami.
Zabezpieczanie transmisji danych poprzez identyﬁkację zagrożeń dla urządzeń sieciowych oraz
implementacja zabezpieczeń dla typowych metod transmisji danych, zdalnego dostępu i sieci
bezprzewodowych.
Zabezpieczanie serwerów WWW przeciwko typowym atakom i konﬁguracja zabezpieczeń
przeglądarek internetowych.
Zabezpieczanie wiadomości e-mail i komunikatorów internetowych przed typowymi
zagrożeniami.
Zapoznanie z typowymi zagrożeniami usług katalogowych i DNS oraz zastosowanie metod
zabezpieczających te usługi.
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Zapoznanie z zagrożeniami dla peryferiów sieci i monitorowanie ich zabezpieczeń.
Zapoznanie polis zabezpieczeń służących do zarządzania bezpieczeństwem wykonywanych
operacji i wykorzystanie tych polis.
Zapewnienie nieprzerwanego działania przez implementację bezpiecznej strategii odzyskiwania
sprawności po awarii, minimalizacji zagrożeń w komunikacji oraz tworzenia bezpiecznych kopii
bezpieczeństwa i ich odtwarzania.
Identyﬁkacja, odpowiedź na incydenty oraz asystowanie pry formalnym śledztwie w przypadku
włamania.

Wymagania:
Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu Microsoft Windows Server 2000. Zalecane
ukończenie kursu MS-2152 Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server lub
równoważna wiedza.

Poziom trudności

Certyﬁkaty:
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu
Microsoft.

Prowadzący:
Microsoft Certiﬁed Trainer.

Informacje dodatkowe:
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.
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