Бюлетин

бр. II, Декември, 2018 г.

Здравей!
Времето лети неусетно и ето, че дойде
момента за втория брой на нашия бюлетин!
В предишното издание поставихме основите,
като разгледахме структурата на Академията
на Сиско и ти дадохме няколко доста добри
причини защо да избереш именно нея.
Сега, нагазваме в дълбокото и ще разгледаме
няколко от курсовете, с които да повишиш
квалификацията си.
Пожелаваме ти приятно четене
и весели празници !

В броя ще научиш:

- Какво представлява курсът CCNA Routing & Switching?
- Какво представлява курсът CCNA Security?
- Какво представлява курсът CCNP?

CCNA Routing & Switching

Курса е основен за Академията на Сиско и макар
че, не се изискват предишни познания по
компютърни мрежи е необходимо да се има
предварителни познания по „работа с компютър“
и познания по някои от следните европейски
езици: английски, френски и/или немски, но се
предлага и на екзотични езици, като китайски,
японски, арабски и други. Курсът се състои от
четири модула, като всеки един е разделен
тематично за по-лесно усвояване и бърза
адаптация в материята. Той се води от
сертифициран инструктор, който подпомага
процеса на обучение.

Всеки модул е с препоръчителна продължителност от 70 учебни часа. За успешно завършване на курса се
счита финализиране на всеки един от модулите с не по-малко от 75% от всичките дейности в курса, като найвисок процент точки се взимат при финалния изпит и практическите упражнения, които са задължителни за
придобиване на опит. След финализиране на последния семестър резултата от финалния тест е определящ за
издаване на ваучер за отстъпка при явяване на сертификационен център.
За доказване на компетенции по компютърни мрежи е необходимо да се сертифицирате в център. Пълният
списък със сертификационни центрове можеш да видиш на официалния сайт на The BANT Academy.
Сигнатурата на курса е 200-125.
След успешно полагане на изпита ще Ви бъде издаден сертификат, който доказва вашите умения пред
работодателите.

CCNA Security

При интерес с работа в сферата на компютърната
сигурност, без да имате особено много знания и
умения, това е курса за вас. В него ще намерите
основните терминологии използвани в областта,
методи за анализ и защита от външни заплахи и
посегателства. Ще се научите да изследвате
сложни казуси в сигурността по предложена в
курса методика и добри практика.

В следствие на глобализацията, курса е много актуален и тази професия вече все по-предпочитана.

Курсът е в един модул с препоръчителна продължителност
от 70 учебни часа. Курса се води от сертифициран
инструктор. Предимство за този курс е преподавателя да
има и практически опит, защото темата е много обширна и
в последните години има огромно развитие на
технологиите в тази област.
За да записване на този курс е необходимо да сте
преминали курса CCNA R&S, защото е основополагащ за
компютърните мрежи. За доказване на компетенции по
сигурност в мрежовите технологии е необходимо да се
сертифицирате в център. Пълният списък със
серификационни цетрове можете да видите на
официалния сайт на The BANT Academy. Сигнатурата на
курса е 210-260.
След успешно полагане на изпита ще Ви бъде издаден
сертификат, който доказва вашите умения пред
работодателите.

CCNP

Курса е продължение на вече придобитите
умения по компютърни мрежи от CCNA Routing
& Switching. Както ще забележите се състои от
три модула, като всеки модул е тематично
разделен ROUTE, SWITCH и TSHOOT.
Всеки един модул разширява вече научените
знания в предходния CCNA курс и обогатява
курсиста с нови знания и умения. Освен това
лабораторни упражнения са много по-комплексни
и лично за мен (автора) са много по-забавни и
интересни.

Тук именно се срещата обясненията на основната работа на технологиите, които са били
„премълчавани“ в началния курс.

Обема на курса също е много по-голям, което изисква сериозност, съсредоточеност и отдаденост по времето на всеки
един модул от курса. Често много студенти започват курса и никога не го завършват, защо ли ?
От друга страна при взимане на сертификата вие може да се наречете част от една много голяма общност на
професионалистите по компютърни мрежи и заслужавате напълно всички последвали облаги от това. Разбира се има
накъде да израствате, ако имате желание и време. Следващата сертификация ще ви нареди в елита на тези специалисти,
при положение че приемете предизвикателството да се подготвите за CCNP R&S сертификата. Тогава ще видите пълната
карти и смисъла на компютърните мрежи и свободата да работите, където искате по земното кълбо. Избора е ваш!!!
Все пак за доказване на компетенции по CCNP Routing & Switching е необходимо да се сертифицирате в център. Пълният
списък със сетификационни центрове можете да видите на сайта на The BANT Academy. Сигнатурата на модулите е
ROUTE(300-101), SWITCH(300-115) и TSHOOT(300-135). След успешно полагане на всички модули ще Ви бъде издаден
сертификат, който доказва вашите умения пред работодателите и ще станете ухажван от рекрутерите.

