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Szkolenie HCNA jest podstawowym szkoleniem w zakresie utrzymania i zarządzania sieci Szkolenie HCNA jest podstawowym szkoleniem w zakresie utrzymania i zarządzania sieci 

projektowanych z wykorzystaniem ruterów i przełączników firmy Huawei. Przygotowuje projektowanych z wykorzystaniem ruterów i przełączników firmy Huawei. Przygotowuje 

ono do uzyskania certyfikatu Huawei Certified Network Associate. Uczestnicy szkolenia ono do uzyskania certyfikatu Huawei Certified Network Associate. Uczestnicy szkolenia 

otrzymują certyfikat określający zakres posiadanych umiejętności oraz kupon zniżkowy na otrzymują certyfikat określający zakres posiadanych umiejętności oraz kupon zniżkowy na 

egzamin HCNA. egzamin HCNA.   

  Zakres szkolenia obejmuje:Zakres szkolenia obejmuje:  

  Zaawansowane rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstwZaawansowane rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw  

  Techniki agregacji łączy Techniki agregacji łączy   

  Podstawy wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)Podstawy wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)  

  Rozwiązania GARP & GVRPRozwiązania GARP & GVRP  

  Ruting między sieciami VLAN Ruting między sieciami VLAN   

  Zapewnienie łączności między oddziałami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ko-Zapewnienie łączności między oddziałami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ko-

munikacji szeregowejmunikacji szeregowej  

  Podstawy sieci Frame Relay Podstawy sieci Frame Relay   

  Podstawy sieci DSL Podstawy sieci DSL ––  wykorzystanie rozwiązań PPPoEwykorzystanie rozwiązań PPPoE  

  Translację adresówTranslację adresów  

  Wykorzystanie radiowych sieci dostępowych w przedsiębiorstwachWykorzystanie radiowych sieci dostępowych w przedsiębiorstwach  

  Listy kontroli dostępuListy kontroli dostępu  

  Polityki AAAPolityki AAA  

  Tworzenie bezpiecznych wirtualnych sieci prywatnych (IPsec VPN)Tworzenie bezpiecznych wirtualnych sieci prywatnych (IPsec VPN)  

  Tworzenie tuneli z wykorzystaniem protokołu GRE Tworzenie tuneli z wykorzystaniem protokołu GRE ––  Generic Routing EncapsulationGeneric Routing Encapsulation  

  Zarządzanie sieciami z wykorzystaniem protokołu SNMP Zarządzanie sieciami z wykorzystaniem protokołu SNMP ––  Simple Network Mana-Simple Network Mana-

gement Protocolgement Protocol  

  Korzystanie z systemu zarządzania eSight Korzystanie z systemu zarządzania eSight   

  Podstawy sieci IPv6Podstawy sieci IPv6  

  Protokołu rutingu dla sieci IPv6 Protokołu rutingu dla sieci IPv6   
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Routing & Switching Routing & Switching Routing & Switching    

Szkolenie HCNP R&S jest zaawansowanym szkoleniem w zakresie projektowania, utrzyma-Szkolenie HCNP R&S jest zaawansowanym szkoleniem w zakresie projektowania, utrzyma-

nia inia i  zarządzania sieciami budowani wykorzystaniem urządzeń firmy Huawei. Przeznaczo-zarządzania sieciami budowani wykorzystaniem urządzeń firmy Huawei. Przeznaczo-

ne jest ono dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie utrzymania i zarządza-ne jest ono dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie utrzymania i zarządza-

nia sieciami, odpowiadającą poziomowi HCNA.nia sieciami, odpowiadającą poziomowi HCNA.  

Szkolenie przygotowuje do trzech egzaminów IERN HCSzkolenie przygotowuje do trzech egzaminów IERN HC--012012--221221--ENU, IESN HCENU, IESN HC--012012--222222--

ENU, IENP HCENU, IENP HC--012012--223223--ENU, umożliwiających uzyskanie certyfikatu HCNP R&S.ENU, umożliwiających uzyskanie certyfikatu HCNP R&S.  

Zakres szkolenia obejmuje:Zakres szkolenia obejmuje:  

  Zaawansowane zagadnienia zarządzania adresacją IPZaawansowane zagadnienia zarządzania adresacją IP  

  Ruting jednoRuting jedno--  i wieloi wielo--obszarowy OSPFobszarowy OSPF  

  Ruting międzydomenowy BGPRuting międzydomenowy BGP  

  Techniki optymliacji rutinguTechniki optymliacji rutingu  

  Ruting „multicast”Ruting „multicast”  

  Podstawy konfiguracji sieci VLANPodstawy konfiguracji sieci VLAN  

  Znakowanie QinQZnakowanie QinQ  

  Protokoły drzew rozpinających: STP, RSTP, MSTPProtokoły drzew rozpinających: STP, RSTP, MSTP  

  Podstawy 802.1x Podstawy 802.1x   

  Zarządzanie sieciami z wykorzystaniem DHCP Zarządzanie sieciami z wykorzystaniem DHCP   

  Podstawy techniki MPLS Podstawy techniki MPLS   

  Dystrybucja etykiet z wykorzystaniem protokołu LDP Dystrybucja etykiet z wykorzystaniem protokołu LDP   

  Podstawowe funkcje bezpieczeństwa urządzeń HuaweiPodstawowe funkcje bezpieczeństwa urządzeń Huawei  

  Funkcje i konfiguracja NATFunkcje i konfiguracja NAT  

  Ochrona przed atakamiOchrona przed atakami  

  Konfiguracja urządzeń USGKonfiguracja urządzeń USG  

  Techniki zwiększające niezawodność sieciTechniki zwiększające niezawodność sieci  

  Konfiguracja protokołu VRRPKonfiguracja protokołu VRRP  
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SecuritySecuritySecurity   

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, szeroko rozumiane bezpieczeństwo sieci stało się jednym W ciągu ostatnich kilkunastu lat, szeroko rozumiane bezpieczeństwo sieci stało się jednym 

z głównych problemów, z którymi muszą uporać się zarówno operatorzy dużych sieci kom-z głównych problemów, z którymi muszą uporać się zarówno operatorzy dużych sieci kom-

puterowych, jak i małych domowych sieci lokalnych. Gwałtownie rosnąca liczba użytkow-puterowych, jak i małych domowych sieci lokalnych. Gwałtownie rosnąca liczba użytkow-

ników Internetu (indywidualnych i biznesowych) powoduje, że na rynku pracy nieustannie ników Internetu (indywidualnych i biznesowych) powoduje, że na rynku pracy nieustannie 

poszukiwani są specjaliści z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych. Wychodząc na-poszukiwani są specjaliści z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych. Wychodząc na-

przeciw tym bieżącym potrzebom rynku pracy i charakterystyce współczesnych sieci, Hua-przeciw tym bieżącym potrzebom rynku pracy i charakterystyce współczesnych sieci, Hua-

wei oferuje w swojej Akademii również kurs poświęcony podstawom bezpieczeństwa sieci wei oferuje w swojej Akademii również kurs poświęcony podstawom bezpieczeństwa sieci 

(HCNA(HCNA--Security). W trakcie tego kursu, każdy jego uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejęt-Security). W trakcie tego kursu, każdy jego uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejęt-

ności (obejmujące konfigurację urządzeń i ich utrzymanie) z zakresu bezpieczeństwa ma-ności (obejmujące konfigurację urządzeń i ich utrzymanie) z zakresu bezpieczeństwa ma-

łych i średnich sieci komputerowych. Wiedza ta może być pogłębiana na innych kursach łych i średnich sieci komputerowych. Wiedza ta może być pogłębiana na innych kursach 

oferowanych w ramach Akademii Huawei. Pomimo, że kurs HCNAoferowanych w ramach Akademii Huawei. Pomimo, że kurs HCNA--Security jest kursem Security jest kursem 

podstawowym obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy:podstawowym obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy:  

  wprowadzenie do bezpieczeństwa sieci,wprowadzenie do bezpieczeństwa sieci,  

  konfigurację i utrzymanie zapór sieciowych (Fierewall),konfigurację i utrzymanie zapór sieciowych (Fierewall),  

  mechanizm NAT,mechanizm NAT,  

  zarządzanie użytkownikami (mechanizm AAA),zarządzanie użytkownikami (mechanizm AAA),  

  wirtualne sieci prywatne (VPN):wirtualne sieci prywatne (VPN):  

  L2TP VPN,L2TP VPN,  

  GRE VPN,GRE VPN,  

  IPSec VPN,IPSec VPN,  

  SSL VPN,SSL VPN,  

  rozwiązania UTM (Unified Threat Management), rozwiązania UTM (Unified Threat Management),   

  zabezpieczanie dostępu do urządzeń sieciowych.zabezpieczanie dostępu do urządzeń sieciowych.  

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu powinny umożliwić zdobycie certyfikatu Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu powinny umożliwić zdobycie certyfikatu 

Huawei Certified Network Associate Huawei Certified Network Associate --  Constructing Basic Security Network (H12Constructing Basic Security Network (H12--711, 711, 

HCNAHCNA--SecuritySecurity--CBSN). CBSN).   
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Building Cloud Computing Platform Building Cloud Computing Platform Building Cloud Computing Platform    

Współczesny świat technologii IT pędzi jak szalony gdyż napędzany jest ogromnymi możliwościami Współczesny świat technologii IT pędzi jak szalony gdyż napędzany jest ogromnymi możliwościami 

technologii oraz nieustannie rosnącymi oczekiwaniami dostawców i klientów rozmaitych usług. Moż-technologii oraz nieustannie rosnącymi oczekiwaniami dostawców i klientów rozmaitych usług. Moż-

liwości koncentracji ogromnej ilości zasobów (takich jak pamięć, moc obliczeniowa, przepustowości liwości koncentracji ogromnej ilości zasobów (takich jak pamięć, moc obliczeniowa, przepustowości 

sieci) doprowadziły do zmiany postrzegania współczesnego świata informacyjnego.  Dziś taniej i sieci) doprowadziły do zmiany postrzegania współczesnego świata informacyjnego.  Dziś taniej i 

szybciej jest wynająć wirtualną maszynę, która jest dedykowana do konkretnych zadań, niż samemu szybciej jest wynająć wirtualną maszynę, która jest dedykowana do konkretnych zadań, niż samemu 

budować sprzętową strukturę we własnej firmie. Specjalizowane przedsiębiorstwa oferują zdalnie budować sprzętową strukturę we własnej firmie. Specjalizowane przedsiębiorstwa oferują zdalnie 

dostępne zasoby, które funkcjonują pod bardzo enigmatycznym określeniem chmury (Cloud). Może-dostępne zasoby, które funkcjonują pod bardzo enigmatycznym określeniem chmury (Cloud). Może-

my skorzystać z przechowywania danych w chmurze, w chmurze możemy wykonywać obliczenia my skorzystać z przechowywania danych w chmurze, w chmurze możemy wykonywać obliczenia 

oraz budować i uruchamiać różne usługi. Takie chmury to ogromna ilość zasobów przydzielanych w oraz budować i uruchamiać różne usługi. Takie chmury to ogromna ilość zasobów przydzielanych w 

ramach aktualnych potrzeb, mogą to być wirtualne maszyny do prac grafików, wyskokowydajne ser-ramach aktualnych potrzeb, mogą to być wirtualne maszyny do prac grafików, wyskokowydajne ser-

wery do obliczeń inżynieryjnych lub też serwery portali, gier i innego rodzaju oprogramowania. Takie wery do obliczeń inżynieryjnych lub też serwery portali, gier i innego rodzaju oprogramowania. Takie 

chmury to rozbudowane struktury wirtualnych maszyn połączonych w wirtualne sieci. Ale na któ-chmury to rozbudowane struktury wirtualnych maszyn połączonych w wirtualne sieci. Ale na któ-

rymś poziomie abstrakcji pojawia się realny sprzęt, który realizuje nasze obliczenia, fizycznie prze-rymś poziomie abstrakcji pojawia się realny sprzęt, który realizuje nasze obliczenia, fizycznie prze-

chowuje dane. Są to wysokowydajne serwery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które chowuje dane. Są to wysokowydajne serwery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które 

wspólnie tworzą chmurę dla jej użytkowników. Realizacją tej koncepcji jest cały zestaw narzędzi do wspólnie tworzą chmurę dla jej użytkowników. Realizacją tej koncepcji jest cały zestaw narzędzi do 

wirtualizacji opracowanych wspólnie przez firmy Huawei i VmWare. Powstał wysoce zaawansowany wirtualizacji opracowanych wspólnie przez firmy Huawei i VmWare. Powstał wysoce zaawansowany 

produkt jakim jest platforma wirtualizacyjna OceanStore wraz z dedykowanym do chmur systemem produkt jakim jest platforma wirtualizacyjna OceanStore wraz z dedykowanym do chmur systemem 

operacyjnym operacyjnym --  FusionSphere. W ramach kursu HCNAFusionSphere. W ramach kursu HCNA--Cloud kursanci poznają między innymi:Cloud kursanci poznają między innymi:  

  Architekturę serwerów, sposoby wirtualizacji różnych zasobów (pamięci, procesorów, serwe-Architekturę serwerów, sposoby wirtualizacji różnych zasobów (pamięci, procesorów, serwe-

rów, sieci);rów, sieci);  

  Budowę nowoczesnego serwera na przykładzie serwera Huawei RH2288HBudowę nowoczesnego serwera na przykładzie serwera Huawei RH2288H--V3, który posiada V3, który posiada 

dwa procesory Intel Xeon, 196GB pamięci RAM;dwa procesory Intel Xeon, 196GB pamięci RAM;   

  Budowę i sposoby używania kontrolera wirtualnych maszyn pracującego pod kontrolą syste-Budowę i sposoby używania kontrolera wirtualnych maszyn pracującego pod kontrolą syste-

mu operacyjnego FusionSphere;mu operacyjnego FusionSphere;  

  Sposoby zarządzania siecią dla środowiska wirutalizacyjnego zbudowaną na bazie przełączni-Sposoby zarządzania siecią dla środowiska wirutalizacyjnego zbudowaną na bazie przełączni-

ków Huawei S5700;ków Huawei S5700;  

  Architekturę oprogramowania Fusion, które swoją funkcjonalnością pokrywa cały zakres za-Architekturę oprogramowania Fusion, które swoją funkcjonalnością pokrywa cały zakres za-

dań  środowiska wirtualizacyjnego;dań  środowiska wirtualizacyjnego;  

  Sposoby uruchomienia mechanizmów zdalnego hosta, mechanizmów redundancji oraz wy-Sposoby uruchomienia mechanizmów zdalnego hosta, mechanizmów redundancji oraz wy-

sokiej dostępności hostów wirtualnych i usług przeze nie oferowanych.sokiej dostępności hostów wirtualnych i usług przeze nie oferowanych.  

Wszystkie powyższe elementy są praktycznie demonstrowane i ćwiczone na realnych urządzeniach Wszystkie powyższe elementy są praktycznie demonstrowane i ćwiczone na realnych urządzeniach 

Huawei, które stanowią sprzętową bazę laboratorium naszej Akademii. Huawei, które stanowią sprzętową bazę laboratorium naszej Akademii.   
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Build Storage System Network Build Storage System Network Build Storage System Network    

Żyjemy w świecie informacyjnym. Sami korzystamy z wielu różnych informacji, sami również jesteśmy Żyjemy w świecie informacyjnym. Sami korzystamy z wielu różnych informacji, sami również jesteśmy 

ich źródłem.  Odpowiednie przechowywanie, przetwarzanie tych informacji stanowi nie lada wyzwanie. ich źródłem.  Odpowiednie przechowywanie, przetwarzanie tych informacji stanowi nie lada wyzwanie. 

Od poziomu profesjonalizmu realizacji tego zadania zależy nasza przyszłość, powodzenie rozmaitych Od poziomu profesjonalizmu realizacji tego zadania zależy nasza przyszłość, powodzenie rozmaitych 

przedsięwzięć, bardzo często nasze zdrowie, a nawet życie. Jednak technologie, które za tym stoją, nie przedsięwzięć, bardzo często nasze zdrowie, a nawet życie. Jednak technologie, które za tym stoją, nie 

muszą być niedostępne i tajemnicze. Dzięki kursowi HCNAmuszą być niedostępne i tajemnicze. Dzięki kursowi HCNA--Storage możemy praktycznie zgłębić tajniki Storage możemy praktycznie zgłębić tajniki 

technologii, która umożliwia przechowywanie oraz zarządzanie ogromnymi ilościami danych.  Co wię-technologii, która umożliwia przechowywanie oraz zarządzanie ogromnymi ilościami danych.  Co wię-

cej, w ramach Akademii HCNA można tę wiedzę praktycznie przetestować na nowoczesnym sprzęcie o cej, w ramach Akademii HCNA można tę wiedzę praktycznie przetestować na nowoczesnym sprzęcie o 

najwyższej światowej wydajności. W ramach kursu jego uczestnicy poznają między innymi:najwyższej światowej wydajności. W ramach kursu jego uczestnicy poznają między innymi:  

  konwencjonalne, tradycyjne, współczesne oraz przyszłe sposoby przechowywania danych, ich konwencjonalne, tradycyjne, współczesne oraz przyszłe sposoby przechowywania danych, ich 

wytrzymałość, trwałość, odporność na błędy, normy i standardy z nimi związane;wytrzymałość, trwałość, odporność na błędy, normy i standardy z nimi związane;  

  mechanizmy RAID  (Redundant Array of Independent Disks)  na przykładzie flagowego produk-mechanizmy RAID  (Redundant Array of Independent Disks)  na przykładzie flagowego produk-

tu jakim jest platforma OceanStor, która umożliwia realizację różnych wersji RAID (0,1,4,5,6) tu jakim jest platforma OceanStor, która umożliwia realizację różnych wersji RAID (0,1,4,5,6) 

oraz ich kombinacji (10,50)oraz ich kombinacji (10,50)  

  architekturę i budowę macierzy dysków OceanStor V3 z pojemnością rzędu dziesiątek terabaj-architekturę i budowę macierzy dysków OceanStor V3 z pojemnością rzędu dziesiątek terabaj-

tów realizowaną przez dyski HDD oraz SSD;tów realizowaną przez dyski HDD oraz SSD;  

  architekturę i budowę kontrolera macierzy dysków zrealizowanego na przykładzie wysoce wy-architekturę i budowę kontrolera macierzy dysków zrealizowanego na przykładzie wysoce wy-

dajnego serwera Huawei RH1288 V3;dajnego serwera Huawei RH1288 V3;  

  optyczne sieci o bardzo dużych prędkościach (powyżej 1Gbps) zrealizowane w technologiach optyczne sieci o bardzo dużych prędkościach (powyżej 1Gbps) zrealizowane w technologiach 

dedykowanych do przesyłania dużych ilości danych  na przykładzie przełącznika FibreChannel dedykowanych do przesyłania dużych ilości danych  na przykładzie przełącznika FibreChannel --  

Huawei SNS2124 Huawei SNS2124   

  sieci DAS (Data Attached Storage) i ich odmiany oraz elementy, z których się składają;sieci DAS (Data Attached Storage) i ich odmiany oraz elementy, z których się składają;  

  Elementy Big Data Elementy Big Data --  zarządzanie, przechowywanie oraz przetwarzanie ogromnej liczby danych z zarządzanie, przechowywanie oraz przetwarzanie ogromnej liczby danych z 

różnych źródeł (np. wieloróżnych źródeł (np. wielo--widokowe transmisje wideo wysokiej rozdzielczości wydarzeń sporto-widokowe transmisje wideo wysokiej rozdzielczości wydarzeń sporto-

wych)wych)  

  Sposoby automatycznego tworzenia kopii zapasowych, ich nadzorowanie oraz odzyskiwanie w Sposoby automatycznego tworzenia kopii zapasowych, ich nadzorowanie oraz odzyskiwanie w 

razie utraty pierwotnego źródła danychrazie utraty pierwotnego źródła danych  

  podstawy przetwarzania danych w chmurze, obliczeń w chmurze, podstawy przetwarzania danych w chmurze, obliczeń w chmurze,   

  oprogramowanie dedykowane do zarządzania przechowywaniem i przetwarzaniem informacji, oprogramowanie dedykowane do zarządzania przechowywaniem i przetwarzaniem informacji, 

jego zaawansowaną funkcjonalność oraz sposoby licencjonowaniajego zaawansowaną funkcjonalność oraz sposoby licencjonowania  

A to wszystko w oparciu o laboratorium zbudowane na bazie platformy Huawei  OcenStor (S5300 V3), A to wszystko w oparciu o laboratorium zbudowane na bazie platformy Huawei  OcenStor (S5300 V3), 

które stanowi jeden z filarów sprzętowej struktury naszej Akademii.które stanowi jeden z filarów sprzętowej struktury naszej Akademii.  



Huawei Certified Network AssociateHuawei Certified Network AssociateHuawei Certified Network Associate   

WLAN WLAN WLAN    

Szkolenie HCNASzkolenie HCNA--WLAN (Huawei Certified Network AssociateWLAN (Huawei Certified Network Associate--WLAN) przeznaczone jest dla WLAN) przeznaczone jest dla 

osób, które zamierzają projektować, wdrażać lub administrować sieci bezprzewodowe zbudo-osób, które zamierzają projektować, wdrażać lub administrować sieci bezprzewodowe zbudo-

wane z nowoczesnych urządzeń firmy Huawei.wane z nowoczesnych urządzeń firmy Huawei.   

W ramach szkolenia HCNAW ramach szkolenia HCNA--WLAN przekazywana jest wiedza z zakresu budowy sieci WLAN, któ-WLAN przekazywana jest wiedza z zakresu budowy sieci WLAN, któ-

rej elementami są urządzenia firmy Huawei. Słuchacze zapoznają się z właściwościami fizyczny-rej elementami są urządzenia firmy Huawei. Słuchacze zapoznają się z właściwościami fizyczny-

mi fal radiowych, z parametrami rozchodzenia się sygnału radiowego. Uzyskują informacje na mi fal radiowych, z parametrami rozchodzenia się sygnału radiowego. Uzyskują informacje na 

temat budowy warstwy fizycznej (PHY) oraz warstwy kontroli dostępu do medium (MAC) w sie-temat budowy warstwy fizycznej (PHY) oraz warstwy kontroli dostępu do medium (MAC) w sie-

ciach 802.11. Poznają sposoby konfiguracji kart bezprzewodowych klienta wykorzystywanych ciach 802.11. Poznają sposoby konfiguracji kart bezprzewodowych klienta wykorzystywanych 

do łączenia się z siecią WLAN. Uczestnicy zapoznają się z modelami wdrożeniowymi sieci bez-do łączenia się z siecią WLAN. Uczestnicy zapoznają się z modelami wdrożeniowymi sieci bez-

przewodowych, poznają w jaki sposób projektuje się sieci WLAN przy wykorzystaniu punktów przewodowych, poznają w jaki sposób projektuje się sieci WLAN przy wykorzystaniu punktów 

dostępowych, mostów i kontrolerów  punktów dostępowych firmy Huawei. Uzupełnieniem są dostępowych, mostów i kontrolerów  punktów dostępowych firmy Huawei. Uzupełnieniem są 

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych (WPA, WPA2) oraz uregulowa-zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych (WPA, WPA2) oraz uregulowa-

nia prawne dotyczące korzystania z sieci WLAN.nia prawne dotyczące korzystania z sieci WLAN.  

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:  

  potrafić skonfigurować i monitorować działanie sieci WLAN zbudowane przy wykorzy-potrafić skonfigurować i monitorować działanie sieci WLAN zbudowane przy wykorzy-

staniu urządzeń firmy Huaweistaniu urządzeń firmy Huawei  

  znać technologie bezprzewodowej transmisji danych według standardu 802.11, w tym znać technologie bezprzewodowej transmisji danych według standardu 802.11, w tym 

wg najnowszego standardu 802.11acwg najnowszego standardu 802.11ac  

  potrafić wybrać odpowiednie rozwiązania do projektowanej lub wdrażanej sieci bez-potrafić wybrać odpowiednie rozwiązania do projektowanej lub wdrażanej sieci bez-

przewodowej WLAN przy wykorzystaniu urządzeń firmy Huaweiprzewodowej WLAN przy wykorzystaniu urządzeń firmy Huawei  

  umieć wdrożyć i zarządzać technologiami bezpieczeństwa przeznaczonymi dla sieci bez-umieć wdrożyć i zarządzać technologiami bezpieczeństwa przeznaczonymi dla sieci bez-

przewodowych w tym konfigurować urządzenia WLAN firmy Huaweiprzewodowych w tym konfigurować urządzenia WLAN firmy Huawei  

  potrafić konfigurować zaawansowane ustawienia związane z bezpieczeństwem sieci potrafić konfigurować zaawansowane ustawienia związane z bezpieczeństwem sieci 

bezprzewodowych (konfiguracja serwera RADIUS, WPA, WPA2, zestawiać tunele VPN)bezprzewodowych (konfiguracja serwera RADIUS, WPA, WPA2, zestawiać tunele VPN)   

  umieć diagnozować  uszkodzenia w sieciach bezprzewodowych i monitorować ich dzia-umieć diagnozować  uszkodzenia w sieciach bezprzewodowych i monitorować ich dzia-

łaniełanie  

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu powinny umożliwić zdobycie certyfikatu Huawei Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu powinny umożliwić zdobycie certyfikatu Huawei 

Certified Network AssociateCertified Network Associate--WLANWLAN  


