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TƏLİMDƏ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ

AZ-103: Microsoft Azure Administrator – təlimi Bulud

Azure AD

həlləri istiqaməti üzrə Microsoftun Azure xidmətlərinin,

Vurtal Maşınlar

şəbəkə, virtual maşınlar, Azure AD, saxlanclar və s. kimi

Saxlanclar

xidmətlərinin qurulması, tətibiqi, idarəolunmasını və

Şəbəkə Həlləri

eyni zamanda Sistem İnzibatçıları üçün rəsmi imtahana

İdaretmə Hüquqları

hazırlıq vəsaitlərini özündə birləşdirir. AZ-103 təlimi

Backup Həlləri

Microsoftun rəsmi vəsaitləri əsasında və laboratoriya

Hibrid Həllər

mühitində tədris olunur. Təlim karyerasını Bulud həlləri
üzrə quracaq mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.

ÖN ŞƏRTLƏR

KARYERA SAHƏLƏRİ

Təlim sistem inzibatçıları, developerlər üçün nəzərdə

Azure Sistem Administratoru

tutulub

Azure Konsultantlar
İT Managerlər

PROQRAM
1. Azure abunəlikləri və resurslarının idarə edilməsi

4. Virtual şəbəkələrin tənzimlənməsi və idarə edilməsi

- Azure abunəliklərinin idarə edilməsi

- Virtual şəbəkələrin tənzimlənməsi

- Resurs istifadəsinin və sərfiyyatın təhlil edilməsi

- Virtual şəbəkənin tətbiqi və idarə olunması

- Resurs qruplarının idarə edilməsi

- Ad çevirmələrinin tənzimlənməsi

- Səlahiyyətlərin İdarə Olunması(RBAC)

- Network Security Group (NSG) yaradılması və tənzimlənməsi
- Azure load balancer tətbiqi

2. Yaddaşın tətbiqi və idarə olunması

- Virtual şəbəkənin yoxlanması və nasazlıqların aradan

- Saxlanc hesablarının yaradılması və tənzimlənməsi

qaldırılması

- Azure-a məlumatların daxil və xaric edilməsi

- Azure Virtual şəbəkə və Daxili şəbəkənin inteqrasiya olunması

- Azure fayllarının tənzimlənməsi
- Azure backup-ın tətbiq edilməsi

5. Identities
- Azure Active Directory (AD)-nin idarə edilməsi

3. Virtual maşınların (VMs) istifadəsi və idarə edilməsi

- Azure AD obyektlərinin idarə edilməsi (istifadəçilər, qruplar, və

- Windows və Linux üçün Virtual Maşınların yaradılması və

cihazlar)

tənzimlənməsi

- Hibrid həllərin tətbiq və idarə edilməsi

- VM-ların istifadəsinin avtomatlaşdırılması

- Çox amilli doğrulama (MFA) tətbiqi

- Azure VM-in idarə olunması
- VM backup-larının idarə olunması

Qeyd: Təlimə daxildir:
- Exam voucher
- Digital book
- Student pass
- Online lab
- Practice test

