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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Certyfikowany Architekt AWS
 
AWS/SAA
 
Czas trwania: 3 dni (24h)
 
AWS - największy i najpopularniejszy dostawca usług chmurowych na świecie
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Przygotowanie do egzaminu AWS Certified Solutions Architect - Associate

Zapoznanie z dobrymi praktykami projektowania systemów chmurowych

Przybliżenie kluczowych koncepcji, zasad projektowania i najlepszych praktyk architektonicznych

dotyczących projektowania i uruchamiania własnych rozwiązań w chmurze
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie nastawione na przygotowanie kursantów do przystąpienia do egzaminu AWS-SAA

Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie

warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności

związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp

do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Jesteś Administratorem/Architektem IT, który chce się dowiedzieć jak budować aplikacje i

projektować ich architekturę w chmurze AWS

Interesuje Cię praktyczne wykorzystanie chmury publicznej

Jesteś developerem, który nie tylko pisze, ale i projektuje aplikacje

Znasz już AWS, ale chcesz usystematyzować swoją wiedzę

Myślisz o zdobyciu certyfikatu AWS Certified Solutions Architect - Associate
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Od uczestników szkolenia wymaga się podstawowej znajomości środowiska AWS, wirtualizacji,

sieci komputerowych, pamięci masowych i baz danych

Przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu architektury systemowej

Przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu projektowania systemów informatycznych
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Program 
..............................................................................................................................................................

Wprowadzenie do chmury AWS
Budowa chmury obliczeniowej i jej działanie
Modele odpowiedzialności
Globalna infrastruktura (m.in. regiony, strefy dostępności, lokalizacje brzegowe), typy usług
(globalne, regionalne)

Bezpieczeństwo w chmurze AWS
Ogólne podstawy bezpieczeństwa w chmurze AWS
Shared Responsibility Mode
Zarządzanie dostępem i uprawnieniami: Identity and Access Management etc. AWS
Organizations i koncepcja multi-account
Dobre praktyki plus laboratorium

Rozwiązania sieciowe w AWS
Projektowanie sieci z wykorzystaniem Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Bezpieczeństwo i kontrola ruchu sieciowego
Hybrydowe połączenia, Internet, Routing etc.
DNS i Route53
AWS Global Accelerator and CloudFront - właściwości i zastosowanie
Laboratoria

Usługi Compute w AWS
Amazon Elastic Cloud Computer- EC2 (Deep Dive), AWS Lambda - serverless computing
Mikroserwisy i usługi ECS/EKS
Wysoka dostępność i auto skalowanie, Loadbalancing
Laboratoria

Usługi Bazodanowe w AWS
Usługi i wybór właściwych rozwiązań
Amazon Relational Database Service - RDS (Deep Dive), DynamoDB wprowadzenie i
zastosowanie
Amazon RDS vs Aurora
Redshift wprowadzenie i zastosowanie
Skalowanie i caching
Laboratoria

Usługi przechowywania danych
Amazon Simple Storage Service - S3 (Deep Dive)
Amazon EBS, EFS, Storage Gateway - właściwości i zastosowanie
Przechowywanie danych i kopie zapasowe - AWS Backup
Laboratoria

Architektura Serverless
Założenia i projektowanie
Amazon API Gateway - wykorzystanie i właściwości
Usługi integracyjne, SQS, SNS - zastosowanie
Amazon Kinesis, Step Functions - wprowadzenie i zastosowanie
Laboratoria
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Zarządzanie w chmurze
Monitoring w chmurze: CloudWatch, CloudTrail, Config i VPC Flow logs
Automatyzacja: CloudFormation, AWS System Manager
Monitoring i zarządzanie kosztami w chmurze
Laboratoria


