
  

 

MỤC TIÊU CỦA KỲ THI 
COMPTIA LINUX+ CERTIFICATION 

MÃ KỲ THI: XK0-004 

GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI: 

Thí sinh được khuyến khích sử dụng tài liệu này để hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi “CompTIA Linux+ XK0-004”. 

Chứng chỉ “CompTIA Linux+” yêu cầu thí sinh có các kĩ năng và kiến thức của một chuyên viên CNTT với kinh 
nghiệm thực tế về thiết lập cấu hình, giám sát và hỗ trợ máy chủ chạy trên hệ điều hành Linux. 

Thí sinh vượt qua được kỳ thi sẽ có kiến thức về thiết lập cấu hình, quản lý, vận và khắc phụ sự cố thường gặp trên 
Linux bằng cách sử dụng tập hợp các kỹ thuật về bảo mật, ngôn ngữ lập trình và tự động hóa. 

Lưu ý: Những nội dung ví dụ bên trên chỉ nhằm làm rõ mục tiêu của kỳ thi mà không phải là toàn bộ kiến thức của kỳ 
thi. 

THÔNG TIN KỲ THI 

Kỳ thi bắt buộc 

Số lượng câu hỏi 

Loại câu hỏi 

XK0-004 

Tối đa 90 

Trắc nghiệm và thực hành 

90 phút Thời gian thi 

Kinh nghiệm đề xuất Kinh nghiệm thực tế ít nhất từ 9 đến 12 tháng trong về thiết lập cấu hình, 
giám sát và hỗ trợ máy chủ chạy trên hệ điều hành Linux. 

Điểm đậu 720 (trên thang điểm 900) 

MỤC TIÊU KỲ THI (LĨNH VỰC) 

Bảng dưới đây liệt kê các lĩnh vực được đánh giá trong kỳ thi này và mức độ kiến thức. 

LĨNH VỰC TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA BÀI THI 
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.0 Thiết lập phần cứng và hệ thống 

.0 Vận hành và bảo trì hệ thống 

.0 Bảo mật 

21% 

26% 

19% 

20% 

14% 

100% 

.0 Chuẩn đoán và khắc phục sự cố của Linux 

.0 Tự động hóa và lập trình 

Tổng cộng 


