Windows

Server

Модулът Windows Server е структуриран в 7 раздела.
 Обучението стартира от втори учебен срок с продължителност 72
учебни часа.
 Предстои да бъдат обучени 2 групи от 9 клас общо 34 ученика.
 Обучението ще се провежда във формата на СИП по 4 часа седмично.
 Ще се осъществи по учебна програма изготвена от учители
преминали
специален курс на обучение.
 Обучението по модула ще се проведе с теоретични и практически
занимания.
 Оценяването ще се осъществи по правилата на модулнато обучение.

I Преглед
Включва същност и предназначение на Windows сървъра, сървърни роли,
избор на хардуер за сървър, основни компоненти, процесор, настолна памет,
твърд диск, мрежови карти, дънна платка, BIOS, захранващ блок, компютърни
кутии, хардуерни комуникационни портове. Обърнато е внимание на
виртуалните сървъри, локализиране на сървърната система и не на последно
място софтуера съдържащ инструкциите, които хардуера следва.











Разглеждат се различните Windows server версии - Windows NT
server (представен през 1993г.), Windows server 2000, Windows
server 2003, Windows server 2003 R2, Windows server 2008,
Windows 2008 R2, Windows server 2012, Windows server 2012
R2. Дистрибуцията на Windows server 2008 R2 се предлага в 6
издания и те са:
-Windows Server 2008 R2 Foundation
-Windows Server 2008 R2 Standart
-Windows Server 2008 R2 Enterprice
-Windows Server 2008 R2 Datacenter
-Windows Server 2008 R2
-Windows Web Server 2008 R2
! Windows Server 2008 R2 сe предлага само в 64bit-ова версия

 Разгледани са ролите на Windows Server 2008 R2,
пълната версия и ядро, както и системните изисквания на
Windows Server 2008 R2.
 В този раздел учениците трябва да се научат да правят
чиста инсталация, надграждане (upgrade), както и клониране
на твърдия диск.
 Разглеждат се методи за инсталация, лицензи, активиране
и актуализация.

Изучава се процеса Plug and Play
(PnP), при който с инсталиране
или свързване на хардуер,
устройството автоматично се
разпознава и конфигурира,
използвайки подходящия драйвър.
Включва се изучаване на работа с
Dеvice Manager – за
диагностициране на проблеми.
Предвижда се работа през
Microsoft management console.
Разглеждат се всички
административни инструменти и
инструменти за управление на
компютъра.

Microsoft management console

II. Управление на Windows Server 2008 R2


В този раздел се разглеждат първоначални
задачи за конфигуриране на сървъра,
работа с контрол панел, контрол на
потребителските
акаунти,
системни
настройки, промяна името на компютъра и
членство към Domain или работна група
(Work group). Разглеждат се функции за
отдалечена помощ (Remote Desktop),
промяна на дата и час (date & time)
настройки на IP адрес, получаване на
основна мрежова информация и настройки
на връзките. Включва се изучаване на
свойства IPv4, IPv6 и настройки на Proxy
server. Разделът вкючва инсталиране на
драйвъри за устройствата.

III. Управление на масивите за съхранение на данни
(Storage)




В този раздел са разгледани хранилища RAID, RAID0, RAID1,
RAID5, хибридни масиви - RAID1+0 и RAID0+1
Oсвен хибриден масив се включва Hot spare твърд диск, Network
Attached Storage, Storage Area Network, Host Bus Adapter,
логически номера на устройствата, Оптичен канал (Fiber channel),
Internet Small Computing System Interface (ISCSI).
Hot Spare hard disk



Windows Server 2008
влючва Storage
Explorer и Storage
Manager, които се
използват за
управление на Fiber
channel и ISCSI и
LAN устройства.



Изучава се структурата на
твърдия диск и разделянето
на партишани, както и
типове твърди дискове за
съхранение.
Не на последно място се
включва изучаване на
файловата система както и
поддържаните от Windows
Server 2008 FAT16, FAT32,
NTFS файлови системи.










В този раздел се разглежда прилагане на
сървърни услуги и приложения. Предлага се
методология за отстраняване на неизправности.
Предлагат се инструменти за отстраняване на
неизправности като:
Device manager
System information
System configuration
Memory diagnostics tool
Windows repair и други.
Включени са разширени функции за
стартиране, поддържане на безотказна работа,
висока надеждност, отказоустойчивост.
Подсигуряване на потребителските данни,
архивиране и стратегии за архивиране, видове
архиви и методи за управлението им.

V. Основни услуги
В този раздел се набляга
върху преименуване на
имена и адреси (DNS),
Host file, Domаin name
system, ресурсни записи,
видове DNS зони, DNS
заявки и трансфери.

Заложено е изучаване на
услуги като Windows Internet
Name Service, Dynamic Host
Configuration Protocol, както
и директорийни услуги.



Разглежда се логическата и физическата стуктура на Active
Directory, както и инструменти за управление, обектите в Active
Directory, потребителски акаунти, профил на потребителски
акаунти, компютърен акаунт, както и използване на групи. Залага се
на изучаване на груповите политики, конзола за управление на
групови политики и не на последно място права на потребителите –
привилегии, ограничения, забрани, ограничаване на привилегии и
премахване на забрани.



В този раздел се
залага на изучаване
на NTFS права,
ефективни права,
копиране и местене
на файлове,
собственици на
файлове и папки,
криптиране,
споделени папки,
правила за споделяне,
откриване на мрежа и
сърфиране.

Печат в Windows,
инсталиране на
принтер, добавяне,
споделяне,
свойства, права за
печат, управление
на задачите за печат
и интернет печат...

VII. Други популярни мрежови услуги и
приложения под Windows

Предвижда се учениците да се запознаят с oсновните популярни мрежови
услуги и приложения под Windows. Основно ще се запознаят с глобалното
Интернет пространство и интернет страници. Ще се научат да управляват
WEB сървър. Включено е изучаване на основни мрежови протоколи като
FTP, Simple mail Transfer Protocol (SMTP), както и основните портове,
които изполват тези протоколи. Учениците ще опознаят инструментите за
управление на IIS (IIS Manager), следствие на което ще могат да създават
интернет страници , да организират папки на WEB сървър, както да
реализират пулове и приложения. Не на последно място се залага
подготовка за гарантиране сигурността на сървъра както на хардуерно, така
и на софтуерно ниво.

В този раздел е заложено разглеждане на автентикация в IIS, както и
криптиране на данните, криптиране на HDD и криптиране на трафика в
интернет. Ще се разгледа същността на сървър за дистанционен достъп,
виртуална частна мрежа (VPN), VPN връзки, разделяне на каналите, услугите
за дистанционен достъп, видове лицензи на услуги за дистанционен достъп,
шлюз за отдалечен работен плот (Remote Desktop Gateway).

Залага се обучението на виртуални сървъри – Microsoft Hyper –V,
инсталиране и управление на Hyper -V, услуги за интеграция
(Integration services). Заложено е запознаване с услугите за интеграция и
консолидация. Управление на HDD, моментни снимки.

