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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Administracja serwerem JBoss
 
JBOSS/ADM
 
Czas trwania: 3 dni (24h)
 
Jeden z najpopularniejszych serwerów aplikacyjnych
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Praktyczne wprowadzenie do serwera aplikacyjnego JBoss/WildFly

Nauka najważniejszych zadań administracyjnych takich jak instalacja i uruchamianie serwera,

konfiguracja poszczególnych kontenerów i podsystemów oraz wdrażanie aplikacji

Wprowadzenie do zagadnień zaawansowanych jak monitorowanie pracy serwera, klastrowanie

czy zapewnianie wysokiej dostępności
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Warsztatowy charakter zajęć - wszystkie poruszane zagadnienia demonstrowane są przez

prowadzącego i ćwiczone przez uczestników

W czasie zajęć poruszane są wybrane elementy z zakresu JEE, co ułatwia naukę i pozwala na

lepsze zrozumienie kontekstu

Podczas szkolenia wykorzystywana jest najnowsza wersja serwera JBoss/WildFly lub taka, którą

wskaże klient

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

Administratorzy systemów opartych o Jakarta EE

Programiści Java zainteresowani poszerzeniem kompetencji w zakresie konfiguracji i administracji

serwerem aplikacyjnym JBoss/WildFly
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość ekosystemu Java
 
Program
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Wprowadzenie do serwera JBoss/WildFly

Przegląd najważniejszych technologi JEE
Instalacja serwera
Tworzenie kont administracyjnych
Uruchamianie/zatrzymywanie serwera

Podstawy zarządzania i konfiguracji
Struktura katalogów i istotne pliki konfiguracyjne
Profile i podsystemy
Tryb standalone vs. domain
Zarządzanie z poziomu konsoli web
Zarządzanie z poziomu CLI

Administracja i wdrażanie aplikacji
Konfiguracja kontenera webowego
Konfiguracja kontenera EJB
Zarządzanie pulą połączeń i integracja z bazami danych
Mapowanie i wykorzystanie zasobów JNDI
Konfiguracja podsystemu Messaging/JMS
Wdrażanie aplikacji
Monitorowanie serwera
Administracja w trybie domain
Load balancing/klastrowanie

WildFly + Docker
Wprowadzenie do narzędzia Docker
Uruchamianie obrazów z serwerem WildFly
Komunikacja między kontenerami
Tworzenie i wdrażanie własnych obrazów/kontenerów


