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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Praca z kontenerami w chmurze Azure
 
AZURE/CONTAINERS
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
Chmura Microsoft Azure oraz kontenery to niezwykle elastyczne i nowoczesne połączenie, które

pozwala w szybki,

i niezależny od platformy sposób wytwarzać i wdrażać aplikacje internetowe
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Przedstawienie dobrych praktyk wykorzystania kontenerów Docker w chmurze Microsoft Azure

w zakresie developmentu, wdrażania oraz utrzymania
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie skupione na ćwiczeniach, które pozwolą zrozumieć wykorzytanie kontenerów w

kontekście chmury obliczeniowej

Poruszane zagadnienia są fundamentem nowoczesnych architektur

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? 
..............................................................................................................................................................

Programiści, którzy znają zarówno chmurę Azure, jak i technologię Docker oraz stoją przed

wyzwaniem wykorzystania tej wiedzy w kontekście wytwarzania oprogramowania

Architekci, którzy szukają poszerzenia wiedzy w kontekście hostowania i konteneryzacji aplikacji

w kontekście chmury Azure
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Znajomość zasad projektowania systemów komputerowych

Doświadczenie w pracy z linią komend

Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka wspieranego przez Azure (C#, Java,

Python, JavaScript)

Podstawowa znajomość technologii Docker

Podstawowa znajomość Microsoft Azure
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Program 
..............................................................................................................................................................

Wstęp
Kontenery i Azure

Azure Container Registry
Sposoby użycia ACR
Zarządzanie obrazami
Helm charts
Tagowanie obrazów

Azure Container Instances
Container groups
Przypadki użycia
Skalowanie
Bezpieczeństwo

Web App for Containers
Hostowanie kontenerów
Wdrażanie aplikacji
Skalowanie
Zarządzanie

Azure Functions & Web Apps
Serverless w kontenerach
Development
Wdrażanie funkcji oraz aplikacji


