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ZAAWANSOWANE ASPEKTY ADMINISTRACJI IBM DOMINO
Implementacja zarz dzanie klastrami Domino
Autorski warsztat po wi cony zaawansowanej administracji systemem IBM Lotus Notes Domino
(klastry serwerów Domino). Celem warsztatów jest nabycie umiej tno ci tworzenia i zarz dzania
klastrami serwerów bazuj cych na platformie IBM Lotus Notes Domino.
Uczestnicy warsztatów tworz klaster Domino, definiuj jego konfiguracj oraz administruj
utworzonym przez siebie klastrem Domino. Warsztaty nie obejmuj instalacji serwerów Domino
(uczestnicy pracuj na przygotowanych maszynach wirtualnych).
Czas trwania

dzie

Cele szkolenia
Po uko czeniu warsztatów uczestnik powinien:
Zna podstawowe przyczyny biznesowe tworzenia klastrów.
Zna zastosowanie klastrów Domino oraz podstawowe ich cechy (load balancing
failover).
Umie tworzy klastry Domino oraz konfigurowa je.
Konfigurowa proces replikacji baz danych klastrze Domino (tworzenie replik,
konfigurowanie po cze odpowiadaj cych za replikacj ).
Zarz dza klastrami Domino (dodawanie klastrów do serwera, przenoszenie serwerów
pomi dzy klastrami, usuwanie serwera klastra).
Monitorowa dzia anie klastrów Domino.
Tematyka warsztatów
Podstawowe informacje klastrach Domino:
Czym jest klaster Domino, w jakim celu u ywamy klastrów Domino?
Podstawowe wymagania techniczne dla klastrów Domino.
Planowanie wdro enia klastrów Domino.
Tworzenie i modyfikowanie klastrów Domino (administracja klastra):
Etapy implementacji klastrów Domino (procedury).
Tworzenie klastra Domino (jak Domino tworzy klastry?).
Dodawanie nowych serwerów do klatra Domino.
Zarz dzanie klastrami Domino (procedury).
Monitorowanie klastrów Domino (procedury).
Konfigurowanie

ównych cech klastra:

Zasada dzia ania cechy Failover.
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Konfigurowanie Failover oraz sposoby zarz dzania Failover.
Konfigurowanie zarz dzanie Load Balancing.
Aplikacje Domino w klastrze:
Replikacja baz danych w klastrze Domino.
Zarz dzanie bazami danych w klastrze.
Monitorowanie i analiza klastrów Domino:
Analiza konfiguracji klastra Domino.
Metody monitorowania klastrów Domino.
Monitorowanie wydajno ci klastra (Cluster Performance).
Monitorowanie aktywno ci klastrów (Cluster Activity).
Zarz dzanie klastrami Domino:
Przenoszenie serwerów pomi dzy klastrami Domino.
Usuwanie serwera Domino z klastra.
Materia

szkoleniowe

uchacze otrzymuj materia szkoleniowe
zyku polskim, do których do czona jest
DVD. yta DVD zawiera dodatkowe materia y: filmy demonstracyjne, dokumenty, IBM
Redbooks oraz inne.
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