
Бюлетин
бр. III, Януари, 2019 г.

Здравей!  
Нова година - нов бюлетин от The BANT 
Academy! В миналия брой ти разказахме 
повече за CCNA Routing & Switching, CCNA 
Security и CCNP. Януарският ни брой е 
посветен на IT Essentials и NDG Linux и 
всички подробности около тях. 

Пожелаваме ти приятно четене  
и страхотен старт на 2019-та година!

В броя ще научиш: 

- Какво представлява курсът IT Essentials? 

- Какво представлява курсът NDG Linux?



Това е курс за абсолютно начинаещите, 
ентусиасти, които започват пътя в компютърните 
и ИТ технологии. Автора поздравява всички, 
които имат смелостта да запишат този курс, 
защото не е никак лесен, въпреки факта, че е 
входящо ниво. Курсът се води по програмата на 
CompTIA + и в нещо не намерите отговори на 
въпросите, какво е процесор, оперативна памет, 
хардиск, какво е RAID или периферни устройства 
и т.н.

Курсът е забавен има много лабораторни упражнения, които ще ви подготвят за реалния и 
виртуалния живот на истинските IT специалисти! 

Ще можете да си говорите на техния език и ще може да си правите шеги с всички останали. Все пак влизате в 
преддверието на ИТ шаманите и тъмните магьосници. Това са хора, които „нормалните“ придават всякакви 
магически способности и вуду ритуали. Много може да се говори в този дух, но статията ще излезе като том 
от книга, а това в крайна сметка не е това. 
Курса е особено полезен за ученици и студенти, които имат ранна ориентация и желание за по-бързо бъдещо 
развитие. Макар, че курса няма възрастови ограничения все пак има време, когато е препоръчително да се 
изкара.

IT Essentials



Този курс е много интересен за хората, които имат 
желание да правят нещата по собствен начин и имат 
изразена индивидуалност. Все пак тази операционна 
система е алтернатива на Windows и по-мнение на автора е 
свободата, която всеки ИТ бунтар иска.

В тази операционна система няма лицензии, няма 
изисквания да си купувате програмите и може да 
инсталирате всичко, което ви трябва и ви е нужно. Ако 
вашата цел е да работите в телекоми или дейтацентрове, 
по-добре запретвайте ръкави да учите именно този курс, 
защото няма да ви се размине там. Ако все пак искате да 
бъде в корпоративна среда, тогава ще ви се наложи да 
използвате продуктите на Windows и да приготвите една 
сериозна сума за лицензии и т.н.

Питате колко голяма сума ли? Като начало ако вашия 
лаптоп или компютър струва 1000лв, то пригответе същата 
сума и дори по-висока за лицензиран софтуер. 

За доказване на компетенции по сигурност в 
мрежовите технологии е необходимо да се 
сертифицирате в център показани на официалния 
сайт на The BANT Academy. Сигнатурата на курса 
е CompTIA +.
След успешно полагане на изпита ще Ви бъде 
издаден сертификат, който доказва вашите умения 
пред работодателите и може да работите във 
всеки един сервиз за компютърна техника, което е 
предизвикателство, както и да се погледне това.

NDG Linux 



Пълен списък със сертификационните центрове ще намерите в официалния сайт на The BANT Academy. 
Сигнатурата на курса е LPIC-1.След успешно полагане на изпита ще Ви бъде издаден сертификат, който доказва вашите 
умения пред работодателите и може да работите във всеки навсякъде където желаете. Много фирми предпочитат именно 
тези сертифицирани, защото припознават съмишленици.

Курсът е изключително практически и изисква 
пълна отдаденост при лабораторните упражнения, 
защото ако загубите нишката много трудно е да 
продължите курса. Обучението се по програма на 
Linux Professional Institute. 

За доказване на компетенции по сигурност в мрежовите технологии е необходимо да се 
сертифицирате в център.


