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Online kursus: Getting Started with Ubuntu
Bliv introduceret til Ubuntu og den software og nøgleværktøj, du skal bruge for at vedligeholde et Ubuntu Styresystem. Du
vil derudover blive klogere på, hvordan man kan bruge Ubuntu i forbindelse med server og webudvikling. Kurserne er på
engelsk og foregår online, når det passer dig. Du har adgang til online kurserne i 365 dage.

Introduktion
På kurset lærer du at installere, konfigurere og opdatere dit Ubuntu Desktop. Kurset hjælper dig med at forstå de
fundamentale værktøjer, som du har brug for, når du skal administrere dit styresystem. Derudover vil du blive klogere på
den software, der findes inden for Ubuntu og herunder beskæftige dig med væsentlige kommandolinjeværktøjer, samt
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blive introduceret til at oprette en fungerende webserver.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til software entusiaster med interesse for open source software samt webudviklere og
systemadministratorer, som skal til at arbejde med Ubuntu.

Indhold
Introduction to Ubuntu

In this course, you will learn how to install, configure, and update your Ubuntu Desktop. This course includes some
of the fundamental tools needed in managing the Ubuntu operating system.
Essential Tools for Ubuntu

In this course, you will learn some of the important tools and software available in Ubuntu. This course includes
important command line utilities and gives an introduction to setting up a working web server.

Tidsforbrug
Hele kursuskollektionen indeholder 2 kurser og kan gennemføres på ca. 5 timer.

Form
Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt
kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne
indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier
og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før,
under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du
kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker, der
hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.
Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ)

Søgte du et andet online kursus?
Vi tilbyder over 7.000 forskellige online kurser inden for mange forskellige områder. Kontakt os på tlf. 72203000 eller
kurser@teknologisk.dk, så vi kan hjælpe med at imødekomme dit behov.
Se desuden listen over vores udvalgte online kurser.

Køb online kursus til flere
Er I en afdeling, en hel virksomhed eller blot flere personer, der ønsker adgang til online kurser, så kontakt os og få et
tilbud på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Charlotte Heimann
+45 72203147
chhn@teknologisk.dk
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