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FORMA SZKOLENIA

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CENA

CZAS TRWANIA

Stacjonarne

Tradycyjne

1600 PLN NETTO*

1 dzień

Stacjonarne

Tablet CTAB

2200 PLN NETTO*

1 dzień

* (+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:
Podczas jednodniowego seminarium zostaną zaprezentowane najważniejsze nowe cechy i funkcje
systemu HP-UX 11i v3.
Program obejmuje serwery HP 9000 PA-RISC i HP Integrity. Omawiane tematy będą skoncentrowane
na nowych, rozszerzonych funkcjach dotyczących zabezpieczeń, pracy w sieci i administrowania w
środowisku HP-UX 11i v3.
Seminarium składa się w 100% z wykładów i prezentacji.
Cele kursu:
zaznajomienie się z najnowszymi możliwościami środowiska HP-UX 11i v3 zaprojektowanymi w
celu usprawnienia zarządzania serwerami HP-UX, podwyższenia bezpieczeństwa
oprogramowania i zwiększenia elastyczności połączeń sieciowych
wskazanie internetowych źródeł dokumentacji HP-UX 11i v3i, sposobów jej wykorzystania oraz
przekazanie informacji o związanych z tym szkoleniach
Słuchacze:
administratorzy systemu HP-UX
kierownicy IT

Plan szkolenia:
Wprowadzenie do HP-UX 11i v3
HP-UX 11i v3 polepsza wydajnoć, elastyczność i zarządzalność
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obsługiwane serwery PA-RISC oraz Integrity
właściwości unikalne dla rodziny Integrity: hiper wielowątkowość i rówoległa obsługa
zrzutów pamięci
nowe sposób adresowania urządzeń - typu Agile
interfejsy do zarządzania systemem – strona www
interfejsy do zarządzania systemem – HP Systems Insight Manager
internetowe źródła informacji o szkoleniach i dokumentacji
Właściwości HP-UX 11i v3 dotyczące bezpieczeństwa
podwyszanie bezpieczeństwa w czasie istalacji systemu (Install-Time Security ITS v1.0.4)
audyt aktywności
Identity Management Integration (IdMI) i autoryzacja dostępu
Software Assistant (SWA)
właściwości i sposób działania Security Containment
Lockdown przy pomocy programu Bastille
wykrywanie intruzów wewnątrz hosta
IPFilter i IPSec
Kerberos i PAM
OpenPegasus
bezpieczna powłoka i OpenSSL
konﬁgurowanie bezpieczeństwa przy pomocy narzędzia „system management
homepage”
narzędzia do konﬁgurowania bezpieczeństwa
interfejs linii poleceń (TUI) programu narzędziowego secweb
Właściwości HP-UX 11i v3 dotyczące usług sieciowych
IPv6 i DHCPv6
bezpieczna powłokal A.04.40.005
InﬁniBand
sieciowy system plików NFS i AutoFS
system plików Cache
usługi katalogowe
usługi Web-Based Enterprise Management (WBEM) Services A.02.05
usługa etwork nterface management
interfejs linii poleceń (TUI) dla ncweb
interfesj system management homepage dla ncweb
Właściwości HP-UX 11i v3 dotyczące administracji
omówienie najnowszej wejsji systemu
Distributed Systems Administration Utilities (DSAU)

www.compendium.pl

Compendium Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, tel.: (12) 298 47 77
ul. Bielska 17, 02-394 Warszawa, tel.: (22) 417 41 70

strona 2 z 3

Alior Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Nr konta: 19 2490 0005 0000 4530 5733 7313

Szkolenie: HPE
HP-UX 11i v3 Features and Functions (HE775S)

interfejsy wspomagające zarządzanie
dynamiczne strojenie jądra systemu
zarządzanie kontami użytkowników w P-UX 11i v3
narzędzia i ulepszenia odnoszące się do zarządzania kontami i grupami użytkowników
narzędzia i właściwości HP-UX 11i v3 I/O odnoszące się do zarządzania
pliki specjalne urządzeń dyskowych
tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych systemu plikow
LVM w HP-UX 11i v3
zarządzanie dyskami i systemami plików przy pomocy SMH
odporność HP-UX 11i v3 na zniszczenia spowodowane kataklizmami i możliwości
odtwarzania
aktualizacja i instalacja systemu HP-UX 11i v3
Ignite-UX v C.7.0

Wymagania:
znajomość systemów HP 9000 PA-RISC i HP Integrity
znajomość działania i celów administracji systemu HP-UX 11i v2

Poziom trudności

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

Prowadzący:
Autoryzowany wykładowca ﬁrmy HPE.

Informacje dodatkowe:
W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że ﬁrma HPE
Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem
po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.
Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez ﬁrmę
Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.
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