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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Programowanie w języku Go
 
GO/PROG
 
Czas trwania: 3 dni (24h)
 
Nowoczesny, bezpieczny i bardzo wydajny język programowania, ogólnego przeznaczenia
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Gruntowne wprowadzenie do składni i najważniejszych idiomów języka Go

Przedstawienie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych

Zapoznanie z istniejącym ekosystemem i dostępnymi narzędziami deweloperskimi
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie ma charakter warsztatowy - duża ilość przykładów i ćwiczeń ułatwiających

przyswojenie zdobywanej wiedzy

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 chcący kompleksowo poznać język Go, poszerzyć posiadane umiejętności, a także

poprawić wydajność i bezpieczeństwo

wytwarzanego oprogramowania
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku będzie dużym ułatwieniem
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Podstawy Go
Charakterystyka, zastosowanie i najważniejsze cechy języka
Środowisko deweloperskie i jego konfiguracja
Składnia oraz przyjęte konwencje kodowania
Kompilowanie, debugowanie i uruchamianie programu
Wbudowane typy danych
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Zmienne oraz stałe
Operatory
Instrukcje sterujące wykonaniem programu
Funkcje i domknięcia
Pakiety oraz importy

Struktury i programowanie obiektowe
Tworzenie i zastosowanie struktur
Implementacja zachowania / osadzanie metod
Programowanie obiektowe w Go
Kompozycja
Wykorzystanie interfejsów
Polimorfizm

Praktyczne programowanie w Go
Praca z tekstem
Kolekcje danych
Operacje wejścia / wyjścia
Obsługa błędów
Wielowątkowość (Goroutines, channels, mutexy)
Testowanie

Budowanie usług / aplikacji webowych
Realizacja projektu z wykorzystaniem Gin Web Framework


